Zegen

Gemeentedienst 2019

Opw. 404

Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.
Tweeduizend jaar - en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.

‘Doorwaai de gemeente’
Tweede Pinksterdag
09:45 in Sporthal ‘de Schelp’
ds. E.J. Terpstra
Met medewerking van samengesteld combo o.l.v. Menno Hakvoort:
Piano: Jaap Kramer
Bas: Arjan Meun
Drums: David Cleveringa
Gitaar: Dirk Koffeman & Albert Visser
Blazersensemble Valerius

Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van 't morgenuur.
Laat het lied weer sprank'len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.

Samenzang voor de dienst:
GKU167

1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank'len
op te vangen in uw naam.

Terwijl de kerkenraad de zaal verlaat, zingen we:
Opw. 148

Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en heuv'len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.

2.Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
3.Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
en wij gaan vrolijk voort.
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Opw. 623

Laat het huis gevuld zijn
met wierook van aanbidding.
Laat het huis gevuld zijn
met de wolk van mijn Geest.
Laat het huis gevuld zijn
met het brood van eeuwig leven.
Laat het huis gevuld zijn
met mijn geur.

Want U wilt komen met uw Geest
en doorwaaien heel het huis.
U wilt het maken tot een tempel
waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn,
maak ons heilig puur en rein.
Laat het levend water stromen
door ons heen.

Want Ik wil komen met mijn
Geest
en doorwaaien heel het huis.
Ik wil het maken tot een tempel
waar Ik woon.
Laat mijn leven in je zijn,
Ik maak je heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door je heen.

Heer, wij roepen tot U:
'Kom opnieuw met uw vuur.'
Wij verlangen naar echtheid;
bewerk het diep in ons hart.
Heer, wees welkom met uw
Geest
en doorwaai nu heel het huis.
Kom en maak het tot een tempel
waar U woont.
Laat uw leven in ons zijn,
maak ons heilig, puur en rein.
Laat het levend water stromen
door ons heen.

Laat het huis bekleed zijn
met kleden van fijn linnen.
Laat het huis bekleed zijn
met gerechtigheid en trouw.
Laat het huis gekleurd zijn
door het bloed van uw Zoon
Jezus.
Laat het huis gereinigd zijn
en schoon.

Welkom- mededelingen
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 119: 3

3. Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken!
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,
Hoe Uw geboon mij tot Uw liefde wekken.
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Aansluitend zingen (staande):
Opw. 704

O kerk, sta op, met wapenrusting aan;
stel je op als Christus' leger.
Wie zwak is, kom en zeg nu: "Ik ga staan
in de kracht die God wil geven."
Omgord met waarheid, in Zijn kracht,
weerstaan wij satans leugenmacht.
Gods leger strijdt met liefde die bevrijdt
wie gevangen zit in 't duister.
De oorlog woedt niet tegen bloed en vlees,
maar is tegen duist're machten.
Hanteer het zwaard dat elke wond geneest
en wees moedig en standvastig.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Kom, zie het kruis waar liefde recht ontmoet,
waar Gods Zoon zich heeft gegeven.
De vijand ligt vertrapt onder zijn voet,
Jezus is als Heer verrezen!
De grote steen is weggedaan,
en Christus, Hij is opgestaan.
Zijn zegetocht duurt voort tot aan die dag
dat elk oog en hart Hem zien zal.
Kom, Heil'ge Geest, geef kracht voor elke stap,
laat ons elke horde nemen.
Dan lopen wij de wedloop om de prijs
te ontvangen in de hemel.
De heiligen uit vroeger tijd
getuigen van zijn majesteit.
En wij zien uit, verlangend naar de dag
dat wij delen in zijn luister.
Al dreigt gevaar aan elke kant,
de uitkomst heeft Hij in zijn hand;
want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
Want Christus krijgt de prijs waar Hij voor stierf:
vele volken als zijn erfdeel.
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Bijdrage Christelijk Gemengd Koor Urk
- Wees stil voor het aangezicht van God
- O machtig God
- Psalm 122

Verkondiging thema ‘Doorwaai de gemeente’
Zingen:
GKU 256

1. Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, Lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

Schriftlezing: Hooglied 4: 9-16
9. U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid, u hebt Mijn hart
veroverd met één blik van uw ogen, met één schakel van uw halsketting.10.
Hoe mooi is uw liefde, Mijn zuster, Mijn bruid, hoeveel beter is uw liefde dan
wijn en de geur van uw zalfoliën dan allerlei specerijen! 11. Uw lippen
druipen van honingzeem, Mijn bruid, honing en melk zijn onder uw tong en
de geur van uw kleding is als de geur van de Libanon. 12. Een gesloten tuin
bent u, Mijn zuster, Mijn bruid, een gesloten bron, een verzegelde fontein.
13. Uw scheuten vormen een paradijs van granaatappelbomen met de
beste vruchten, hennastruiken en nardusplanten, 14. nardus en saffraan,
kalmoes en kaneel, met allerlei wierookbomen, mirre en aloë, met een keur
van allerlei specerijen.
zij:
15. O, bron van de tuinen, put van levend water dat van de Libanon
stroomt! 16. Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn
tuin, zodat de geur van zijn specerijen zich verspreidt. Laat mijn Liefste in
Zijn tuin komen en eten van zijn beste vruchten!

2. Waar Gij niet zijt, is het bestaan,
is alle denken, alle doen
zo leeg en woest, zo dood, als toen
Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan.
3. Er is geen licht dan waar Gij zijt,
uw vleugels breidt, uw vleugels strekt,
geen leven, dan waar Gij het wekt
in een gemis dat naar U schreit.
4. Hoor, Heil’ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.
5. O Heil’ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Bijdrage Christelijk Gemengd Koor Urk
- Samen heffen wij de handen
- My tribute
- Amen steeds weer

Dankgebed

GKU 102

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw
kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Heere,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

Gebed
Bijdrage jongerenpastor Sjoerd Bakker
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Bijdrage kinderen:

Collecte (2x achter elkaar)

Opw. 807

- 1 collecte voor de zending
e
- 2 collecte voor de onkosten

e

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt Uw Woord stand.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Tijdens de collecte zingen we:
GKU 251

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord,
ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:
Kom, Jezus kom,
vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier,
laat uw heil
heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In Uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

3. Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

Opw. 463

Vader, daal nu met uw Geest
neer
op wie hopen op uw kracht.
Vader, ga genezend rond;
heel hen die verwond
op uw liefde wachten.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.

Vader, U kunt ons genezen;
daarom bidden wij tot U:
Kom en vul ons met uw vuur,
heel ons in dit uur;
Vader, wij verwachten U.

Waar U woont.

4

5

