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ORDE VAN DIENST
Zangdienst 15 mei 2022
Welkom en mededelingen
Wij zingen staande Psalm 98: 3
3.

15 mei 2022
19:00 uur
Vijfde zondag van Pasen

Zondag Zing!
Liturgische kleur: Wit

Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Stil gebed, onze hulp en groet

Zing voor de Heer een nieuw lied:
wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
Psalm 98:1

Voorganger: Ds. I. Boersma– Prins
Organist: Dhr. Adrie Duizendstra
Collectes:
Diaconie
Kerk
Doelcollecte

(wij gaan zitten)
Wij zingen Lied 98B
1.

Alles op aarde, zing Gods eer!
Jubel van vreugde, juich voor de Heer!

2.

Speel op de citer, blaas op de fluit,
steek de trompetten, jubel het uit.

3.

Zeeën en stromen, beek en rivier,
klap in je handen, bruis van plezier.

4.

Bergen en heuvels, huppel en spring,
blijf daar niet staan, jubel en zing.
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5.

God komt regeren eerlijk en goed,
dans Hem met bel en met trom tegemoet.

3.

Heiland, Gij weet, hoe dikwijls zorg,
twijfel en angst ons benauwen.
Van uw belofte zelf de borg,
schraagt Gij ons wank'lend vertrouwen
Licht wordt ons levensdoel en grond,
als Ge'ons vergunt de zaal'ge stond,
dat wij uw aanschijn aanschouwen.

6.

Koning, verheugd geloven wij
wat uw getuigen verkond'en:
slechts onder uwe heerschappij
heeft ons hart vrede gevonden.
Daarom zoekt U elk mensenkind;
zoek, Herder, mij, opdat ik vind;
anders zo ga ik te gronde.

Inleiding op de dienst
Wij zingen Lied 643: 1, 2, 4 en 7
1.

Zing nu de Heer! Hij zag ons aan,
maakte de nacht tot morgen.
Hij die ons riep in ’s Vaders naam,
heeft ons bevrijd van zorgen.

2.

Diep in de donkere aarde ging
’t lichaam van onze Here
om als het woord der opstanding
levend terug te keren.

4.

Sion, in bitter zielsverdriet,
kon nog alleen maar klagen,
en in haar huis klonk leed voor lied,
werden tot nacht de dagen.

7.

Zing het de hoge hemel rond!
’t Woord aan de dood ontsprongen
werd weer een kracht in onze mond,
brandend met vuren tongen.

Wij zingen Gezang 170: 1, 3, 6 (LvK)
1.

Meester, men zoekt U wijd en zijd,
komend langs velerlei wegen.
Oud'ren gaan rustig welbereid
jongeren aarz'lend U tegen.
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht,
eens vindt Ge'ons moe en zonder kracht,
hunkerend naar uwe zegen.
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Gebed
Samenzang lied 179 (ELB)
De zon schijnt in mijn ziel vandaag,
het donker is gezwicht
en aard en hemel lacht mij toe,
want Jezus is mijn licht.
refrein:
Er is zonneschijn, zomerzonneschijn,
al de uren van de dag zijn blij;
zie ik in Jezus’ aangezicht,
is er hemelgloed in mij.
Er is lofzang in mijn ziel vandaag
en jubel voor de Heer;
en zo vol is daarvan nu mijn hart,
ik kan’t niet uiten meer.
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refrein:
Er is zonneschijn, zomerzonneschijn, al de uren
van de dag zijn blij;
zie ik in Jezus’ aangezicht,
is er hemelgloed in mij.
Schriftlezing: Psalm 78: 1-8
1
Een kunstig lied van Asaf.
Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn
mond. 2 Ik open mijn mond voor een wijze les, spreek uit wat
sinds lang verborgen is. 3 Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld. 4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de
wonderen die Hij heeft gedaan. 5 Hij stelde een richtlijn vast voor
Jakob en kondigde in Israël een wet af. Onze voorouders gaf Hij
de opdracht die aan hun kinderen te leren.
6
Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden zouden het weer aan hun kinderen vertellen. 7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet
vergeten en zich richten naar zijn geboden.
8
Dan zouden zij niet worden als hun voorouders, een onwillig en
opstandig geslacht, onstandvastig van hart en geest, een geslacht dat God ontrouw was.

3.

Diep verwonderd weten wij: U kent ons
en uw handen, die de wereld dragen,
dragen ook de kleinste in ons midden.

4.

Door de hoge inzet van uw liefde
mogen wij in Christus’ leven delen,
open in geloof en vol vertrouwen.

5.

God, U bent er als ons leven eindigt
en de doop bevestigt uw belofte
dat het licht voor ons zal blijven schijnen.

Luisterlied
Samenzang lied 303
1.

Zonne en maan,
water en wind,
de bloem en het kind
schiep onze God.
Hemel en aard’
heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2.

Jezus, Gods Zoon,
leefde en stierf
voor allen, voor ons.
Hij leeft vandaag
hier onder ons,
hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.

Wij zingen Lied 355: 1-5
1.

2.

Vol van vreugde, dankbaar voor het wonder
van het kind dat onze handen dragen,
komen wij tot u, o bron van leven.
Vol van zorg om wat er kan gebeuren,
leggen wij dit leven in uw handen.
God, U bent een toevlucht in het water.
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Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.
3.

Geest die ons troost,
levend nabij,
genezing en vuur.
Adem van God,
kracht onderweg
dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

‘’Storm op zee’’
Schriftlezing: Handeling 27: 13-26
13
Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze
hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en voeren zo
dicht mogelijk onder de kust van Kreta. 14 Maar al spoedig stak
er een hevige aflandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd.
15
Omdat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen
bij te draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. 16 Toen we onder de lij van het eilandje Kauda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langszij te krijgen.
17
De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze
van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit
angst om in de Syrte aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven. 18 Het geweld van de storm
was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading
overboord gooiden, 19 en de dag daarna wierpen ze zelfs de
scheepsuitrusting in zee. 20 Dagenlang waren de zon noch de
sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat
we ten slotte elke hoop op redding verloren.
21
Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen
sprak Paulus de opvarenden als volgt toe: ‘Had maar naar mij
geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren
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gegaan. 22 Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want
niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren
gaan. 23 De afgelopen nacht werd
ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. 24 Hij zei: “Wees niet bang, Paulus, je moet
voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” 25Houd dus
moed, mannen, want ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als
me gezegd is. 26 We zullen stranden op een of ander eiland.’
Samenzang lied 220 ELB
1.

‘k Ben een schip in de storm,
dat de haven niet vindt
refrein:
Houd mij vast, houd mij vast,
spreek mij aan als uw kind.
2.

'k Ben een vogel die vlucht,
voortgejaagd door de wind.
refrein:
3.

Als uw woord mij bereikt,
ik in U richting vind,
refrein:
4.

Dan zijn stormen gestild,
voorbij is vlucht en wind.
refrein:
Muzikaal intermezzo
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Samenzang: lied 315 uit de liedbundel van het Leger des Heils.

Lied 374 ELB

1.

Vertrouw op God, die aard’ en hemel schiep en al
les voor zijn glorie blijft bestemmen.
Geen berg is Hem te hoog, geen zee te diep; geen
hinderpaal kan zijn genade remmen.
Refrein:
Vertrouw op God, in spanning en gevaren; vertrouw op Hem al strijdend tegen d’ onheilsmacht.
Als u volhardt zult u zijn heerlijkheid ervaren, veel
meer dan wie ook heeft gebeden of gedacht.

1.

2.

2.

Vertrouw op God, op Hem wiens mens gij zijt,
wiens beeld u in de wereld uit mag dragen,
die, als het zijne deerlijk schipbreuk lijdt, de daad
stelt van zijn offerend welbehagen.
Refrein:
Vertrouw op God, in spanning en gevaren; vertrouw op Hem al strijdend tegen d’ onheilsmacht.
Als u volhardt zult u zijn heerlijkheid ervaren, veel
meer dan wie ook heeft gebeden of gedacht.
3.

Vertrouw op God, wiens trouw uw uitkomst is, als
u al ’t uwe aan Hem kwijt wilt raken;
dan hebt g’ een huis en een gedekte dis bij Hem,
die heel zijn liefde waar zal maken.
Refrein:
Vertrouw op God, in spanning en gevaren; vertrouw op Hem al strijdend tegen d’ onheilsmacht.
Als u volhardt zult u zijn heerlijkheid ervaren, veel
meer dan wie ook heeft gebeden of gedacht.
Vertrouw op God, halleluja!
Gedicht

O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht,
het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal dat vol is van uw kracht,
refrein:
dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Als ik bedenk dat Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen,
en aan het kruis mijn zonde op zich nam
refrein:
dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
3.

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen,
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.
refrein:
dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Apostolische Geloofsbelijdenis
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Lied 970: 1, 2, 5
1.

2.

Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.
Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdes-stem
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.
4.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
refrein:

Zegen en gezongen amen

0-0-0-0-0
5.

Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Dankgebed en voorbeden
Wij zingen staande het slotlied: Lied 413: 1 en 4 (ELB)
1.

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.
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-------------------------MEDEDELINGEN
--------------------------Volgende week, zondag 22 mei 2022, om 9:30 uur
gaat Dhr. E. Fokkema uit Twello voor.
------------De doelcollecte is bestemd voor het werk van Mercy Ships, een
organisatie die een aantal medische programma’s en training &
voorlichting verzorgt om mensen in de armste landen in Afrika te
helpen.
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