Orde van dienst
Zondag 26 juli
10:00

Hartelijk welkom in deze kerkdienst! Omdat deze dienst ook wordt uitgezonden via YouTube, vragen
we je aandacht voor een aantal zaken. Mogelijkerwijs kom je in beeld. Wil je dat niet? Neem dan
plaats nabij het grote orgel achterin de kerk. Ook zal de dienst iets anders verlopen dan je gewend
bent. Na een korte instructie start de opname en word je verzocht om stil te zijn. Na afloop van de
dienst vragen we je nog even stil te blijven zitten, totdat aangegeven wordt dat de opname is
afgelopen. We wensen je een gezegende dienst toe!
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Instructie (09:55)
Inleidend orgelspel (10:00)
Welkom
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Luisteren – Psalm 27: 1-2

1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

•

Beurtspraak: Psalm 27:7-14

V. 7Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
G. wees genadig en antwoord mij.
8
Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9
Verberg Uw gelaat niet voor mij
Wijs uw dienaar niet af in Uw toorn.
10 Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
11
Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12
lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13
Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.

2. Een ding slechts kan ik van den Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geev'
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

•

Verootmoediging: koorzang

Father, we praise thee, now the night is over,
Active and watchful, stand we all before thee;
Singing we offer prayer and meditation:
Thus we adore thee.
Monarch of all things, fit us for thy mansions;
Banish our weakness, health and wholeness sending;
Bring us to heaven, where thy saints united
Joy without ending.
All holy Father, Son, and equal Spirit,
Trinity blessed, send us thy salvation;
Thine is the glory, gleaming and resounding
Through all creation.
•

Gods genade en gebod: Kolossenzen 3: 1-10,16-17

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus
zit aan de rechterhand van God. 2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent
immers gestoven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw
leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.
5
Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook
hebzucht- hebzucht is afgoderij-, 6 want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem
ongehoorzaam zijn. 7 Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. 8 maar nu moet u alles
wat slecht is opgeven: woede en drift, vloeken en schelden. 9 Bedrieg elkaar niet, nu u de oude
mens en zijn leefwijze afgelegd hebt. 10 en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds
vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.
1

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle
wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol
genade ingeeft. 17 Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de
Vader, dankt door hem.
16

•

Moment met de kinderen, afgesloten met zingen van het maandlied

Wees stil,
voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil, voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

•

Wees stil,
want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Gebed om Gods Geest bij de opening van het Woord

•

Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 1: 1-10

Van Paulus, Silvanus en Timotheüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan
God, de Vader, en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede.
1

Wij danken God altijd voor u allen: wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden 3 en
gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt, hoe krachtig uw
liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus, onze Heer. 4 God
heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat hij u heeft uitgekozen: 5 onze verkondiging
aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende
kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw
midden waren. 6 U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen
hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest. 7 Zo bent u een voorbeeld
voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. 8 Want het woord van de Heer heeft
zich vanuit uw gemeente niet alleen in Macedonië en Achaje verspreid, uw geloof in God
vindt ook weerklank buiten die gebieden. Wij hoeven daarover niets te vertellen; 9 iedereen
praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om
u tot God te keren- om hem, de levende en ware God, te dienen. 10 en om zijn Zoon te
verwachten uit de hemel: Jezus, die hij uit de dood heeft doen opstaan en die ons zal redden
van het komende oordeel.
2
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Koorzang: Verleih uns Frieden van Collin Mawby.

Verleih uns Frieden gnädiglich,
Herr Gott, zu unsern Zeiten.
Es ist doch ja kein andrer nicht,
der für uns könnte streiten,
denn du, unser Gott, alleine.

Tekst: 1 Thessalonicenzen 1:9b,10 ‘…hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de
levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de
doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn’
•
•

Verkondiging: Ga eenvoudig leven!
Zingen: Psalm 72: 2 en 6 (oude berijming)

2. De bergen zullen vrede dragen,
De heuvels heilig recht;
Hij zal hun vrolijk op doen dagen,
Het heil, hun toegezegd.
't Ellendig volk wordt dan uit lijden
Door Zijnen arm gerukt;
Hij zal nooddruftigen bevrijden;
Verbrijz'len, wie verdrukt.

6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen
En vallen voor Hem neer;
Al 't heidendom Zijn lof getuigen,
Dienstvaardig tot Zijn eer.
't Behoeftig volk, in hunne noden,
In hun ellend' en pijn,
Gans hulpeloos tot Hem gevloden,
Zal Hij ten redder zijn.

•

Diaconaal moment

De collecten worden toegelicht door de diaken van dienst.
Bijdragen kan via de QR-code die in het scherm verschijnt of
door een bedrag over te maken naar de rekening van de
wijkdiaconie: NL 83 RABO 0175 4680 99 ten name van
Diaconie PGU. Onder vermelding van ‘Collecten Jacobikerk 26
juli 2020’ en een eventuele verdeling over de twee
collectedoelen.

•

Dankgebed en voorbeden - stil gebed - Onze Vader

•

Luisteren - Gezang 115: 1, 3, 4

1. Die op de troon zat zeide:
nieuw maak Ik alle ding,
hemel en aarde beide,
wat nu ten einde ging.
Al wat er moest vervallen,
stierf in der tijden kring.
Ik maak de dingen alle
blinkend van zegening.
4. God zal hun Vader wezen
en zij der waarheid kind,
maar wie Hem niet wil vrezen
een poel van leugen vindt.
Daarom wilt u bekeren,
dat gij niet zult vergaan
doch staan voor God de Here
als zoon en erfgenaam.

•
•

Zending en zegen
Uitleidend orgelspel

3. Wie dorst heeft, laat hij
drinken,
de bron des levens welt,
nu zal in 't niet verzinken
aanzien en macht en geld,
want springende fonteinen
wachten wie overwon,
de zingenden, de reinen,
God is hun
pure bron.

