Orde van dienst viering op 7e zondag van de zomer 2 augustus. “De Ontmoeting” te Scheemda
Kleur: groen
Voorganger: Ds. Richard Offringa
Organist: Willem Grezel
Odl: Betty Feiken
Lector: Betty Feiken
Camera: Ben Bruinsma
Inleidend orgelspel
De klok luidt… wij worden stil
Als teken van verbondenheid kunt u met de paaskaars in de kerk thuis ook een kaarsje aansteken.
mededelingen door ouderling van dienst.
Intochtslied 657:1,3 (zolang wij ademhalen…..)

Welkom
1

Bemoediging en gebed van toenadering
V.
G.
V.
G.
V.

Onze hulp is in de naam van de Heer.
die de hemel en de aarde gemaakt heeft.
Die trouw is tot in eeuwigheid
die het werk van zijn handen niet loslaat.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van onze Heer Jezus Christus
Samen in de naam van de Geest,
die onze harten verwarmt,
ons denken verlicht,
richting geeft aan ons handelen
en ons krachtig maakt.

G.

Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien, –
zie ons hier staan.
Wij die van U hebben gehoord, –
hoor Gij ons aan.
Uw Naam is dat Gij mensen helpt, –
wees onze hulp,
en dat Gij alles hebt gemaakt, –
maak alles nieuw,
en dat Gij ons bij name kent, –
leer ons U kennen,
die Bron van leven wordt genoemd, –
doe ons weer leven,
die hebt gezegd: Ik zal er zijn, –
wees hier aanwezig. AMEN
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Lied op de melodie van psalm 134 ( Gij dienaars…..)
1.

Heer, geef ons heden ’t daaglijks brood
U staat ons bij in onze nood
ook als ons hart zo gauw vergeet
dat U het brood ons toebedeelt.

2.

Heer, zegen heden daaglijks brood –
maak ons bereid om in de nood
te geven ieder mens zijn deel
want U geeft altijd weer zoveel.

3.

Heer, U bent zelf het levensbrood
U deelt uzelf uit in de dood,
U, die de zelfzucht ons vergeeft
opdat men uit uw liefde leeft

Gebed
Wij luisteren naar The Road Home, Stephen Paulus door King’s College, Cambridge
https://www.youtube.com/watch?v=Z_ond8aVhHA

Tell me, where is the road
I can call my own,
That I left, that I lost
So long ago?
All these years I have wandered,
Oh when will I know
There's a way, there's a road
That will lead me home?

Zeg mij, waar is de weg
die ik de mijne kan noemen
die ik verlaten heb,
die ik zo lang geleden verloor.
Al die jaren heb ik gedwaald.
O wanneer zal ik weten
dat er een weg is, dat er een pad is
die mij naar huis zal leiden

After wind, after rain,
When the dark is done,
As I wake from a dream
In the gold of day,
Through the air there's a calling
From far away,
There's a voice I can hear
That will lead me home.

Na wind. na regen
als het donker voorbij is
als ik ontwaak uit een droom
in het goud van de dag
hangt er een roepen in de lucht
van ver weg
Er is een stem die ik kan horen
die mij naar huis zal leiden.

Rise up, follow me,
Come away, is the call,
With the love in your heart
As the only song;
There is no such beauty
As where you belong;
Rise up, follow me,
I will lead you home. (Michael Dennis Browne)

Sta op, volg mij,
Ga op weg, is de oproep,
Met de liefde in je hart
Er is geen mooier lied
als deze wat laat zien
waar je thuishoort;
Sta op, volg mij,
Ik zal je naar huis leiden.

1e Schriftlezing: 2Kon 4:42-44;
Lied 145:3,5;
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2e Schriftlezing: Mtt. 14:13-21;
Lied 836:1,2,4;

Verkondiging.
orgelspel
Dank- en voorbeden met het Onze Vader…
De Collecten zijn bestemd voor:
1. Diaconie
2. Kerk
U kunt u geld geven voor de collecte via de collectezak die op de website www.pgscheemda.nl staat. De
gehanteerde verdeelsleutel is 50% voor de diaconie en 50% voor de kerk.
Uiteraard kunt u ook geld voor de collecte overschrijven via:
T.b.v. de diaconie:
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL14 RABO 0357 743 466 t.n.v. PG Scheemda, o.v.v.
‘Collecte Diaconie 2-8-2020’.
T.b.v. de kerk:
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer: NL84 RABO 0357 751 809 t.n.v. PG Scheemda, o.v.v.
‘Collecte Kerk 6-8-2020’.

Slotlied: 908:1,6 (Ik heb u lief….)
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Wegzending en ZEGEN:( orgel speelt Amen 431b);

uitleidend orgelspel.

