Orde van dienst
Zondag 6 september
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!
•
•
•
•
•
•

Instructie (9:55 uur)
Inleidend orgelspel (10:00 uur)
Welkom en mededelingen
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
Votum en groet
Luisteren – Psalm 1 vers 1
1 Gezegend hij, die in der bozen raad
niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich met spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

•

We luisteren naar Gods gebod

•

Luisteren – Psalm 1 vers 2 en 3
2 Hij is een groene boom die staat gepland
waar waterbeken vloeien door het land.
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

3 Gans anders zal 't de goddelozen gaan:
zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.
Zij kunnen zich voor God niet staande houden,
er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.
God kent die wandelt in het rechte spoor,
wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.
•

Gebed bij de opening van het Woord

•

Schriftlezing – Psalm 1 (Herziene Statenvertaling)
1

Welzalig de man
die niet wandelt in de raad van de goddelozen,
die niet staat op de weg van de zondaars,
die niet zit op de zetel van de spotters,
2
maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
3

Want hij zal zijn als een
boom, geplant aan waterbeken,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
waarvan het blad niet afvalt;
al wat hij doet, zal goed gelukken.
4

Maar zo zijn de goddelozen niet:
die zijn juist als
het kaf, dat de wind wegblaast.
5
Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht,
de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen.
6
Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen,
maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

•

Luisteren – Psalm 92 vers 7 en 8
7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

8 Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven;
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

•

Verkondiging

•

Luisteren – Gezang 75 vers 4, 5 en 6
4 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
5 Gij zijt het water ons ten leven;
de bronnen van de eeuwigheid
zijn ons ter lafenis gegeven,
zijn doorgebroken in de tijd.
O Gij, die als een bron ontspringt
in elk die tot U komt en drinkt.
6 O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

•

Dankgebed en voorbede

•

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:
NL83 RABO 0175 4670 99 ten name van
Diaconie PGU. Onder vermelding van “Collecten
Jacobikerk 6 september 2020” en een eventuele
verdeling over de twee collectedoelen.

•

Luisteren – Gezang 7
1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
2 Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?
3 Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.
4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

•

We ontvangen Gods zegen

•

Uitleidend orgelspel

