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Morgendienst
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Op
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09:30 uur
Liturgische kleur: Wit

Heel de aarde, juich voor God. Bezing de eer van zijn
naam, breng hem eer en lof.
Psalm 66: 1, 2b.

Voorganger: Ds. P.J. Hofland uit Wezep
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Diaconie
kerk
Kosten Erediensten

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst
Wij luisteren staande naar ons aanvangslied Lied 65: 1, 2
(Door het orgel)
1

De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

2

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Stil gebed Votum en Groet
Wij luisteren naar het Klein Gloria (Door het orgel)

2

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
(Wij gaan zitten)
KyrieGebed
Wij luisteren naar Lied 23c (Via de beamer)
1

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.

3

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

5

Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

De Tien Woorden

3

Wij luisteren naar Lied 275: 1, 2, 5 “Heer onze Heer”
(Door het orgel)
1

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.

2

Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

5

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.

Gebed van de zondag
Het kindermoment.
Schriftlezing uit Psalm 23
1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het ontbreekt
mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig
water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot
eer van zijn naam.
4 Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
5 U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn
hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

4

6 Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik keer
terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.
en uit Johannes 10 vers 1 - 10
1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een
dief of een rover. 2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de
herder van de schapen. 3 Voor hem doet de bewaker open. De
schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij
hun naam en leidt ze naar buiten. 4 Wanneer hij al zijn schapen
naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen
volgen hem omdat ze zijn stem kennen. 5 Iemand anders volgen
ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een
vreemde niet kennen.’ 6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis,
maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor
de schapen. 8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en
rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik
ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered
worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden. 10
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen,
maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.

5

Wij luisteren naar een Lied Sela: “Mijn herder”
(Via de Beamer)
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid
naar Hij roept mijn naam
Ik hoor zijn stem, Hij de mijne
Als ik dwaal zoekt hij mij op
brengt mij veilig thuis
Mijn herder verzorgt al mijn wonden
heeft mij teder verbonden
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij omringt mij met zijn liefde
De Heer is mijn herder
het ontbreekt mij aan niets
Hij laat mij rusten in zijn nabijheid
Hij gaat mij voor
Ik volg zijn spoor, hij zal leiden
Als ik val geeft hij mij kracht om weer op te staan
Mijn herder beschermt heel mijn leven
door het zijne te geven
Er is geen betere plek dan bij hem te zijn

6

Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zijn
Al gaat mijn weg door een donker dal
Ik weet dat hij mij brengen zal
naar een plaats waar ik eeuwig thuis zal zij
Preek

7

Wij luisteren naar Lied: 653: 1 ,6, 7 (Door het orgel)

1

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!

6

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is ’t goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7

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.

Gebeden afgesloten met Het gezongen onze Vader
Collecte en mededelingen informatie

8

Wij luisteren staande naar ons Slotlied 657: 1, 2, 3
(Door het orgel)
1

Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

Heenzending en Zegen, met een Amen door het orgel gespeeld
0-0-0-0-0-0-0-0
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10

11

Mededelingen:

Volgende week, zondag 2 mei 2021, om 09:30 uur
gaat Dr. J. Wiegers uit Olst voor.
————————————————————
———————————————
————————
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