Orde van dienst voor zondag 10 mei 2020

Welkom (door ouderling van dienst)
Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde geschapen heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen.

Groet

Genade zij u en vrede
van God onze Vader
door Jezus Christus, onze Heer

Drempelgebed
Lied: Psalm 27: 1 en 4

4

Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’.
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!

Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart!
Schriftlezing: Exodus 19: 1- 9 en 16-25
1

In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de
Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn
gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg.
3
Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van
Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte,
en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je mijn woorden
ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn,
kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort mij toe. 6Een koninkrijk van
priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’
7
Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem
had opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat
de HEER heeft gezegd.’
Mozes bracht het antwoord van het volk aan de HEER over, 9waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom
naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze
voor altijd vertrouwen in je hebben.’
16

Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing
een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen
in het kamp beefde. 17Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg
bleven ze staan. 18De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in
vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 19Het geschal van de
ramshoorn werd luider en luider.
Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. 20De HEER was op de top van de Sinai
neergedaald. Hij vroeg Mozes naar hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. 21De HEER zei
tegen Mozes: ‘Ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop
de HEER te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen. 22Ook de priesters, die gewoonlijk
wel in de nabijheid van de HEER mogen komen, moeten op eerbiedige afstand blijven, anders zal de
toorn van de HEER tegen hen losbarsten.’ 23Mozes antwoordde de HEER: ‘Het volk kan de Sinai niet
op gaan. U hebt ons immers zelf bevolen de berg af te grenzen en als heilig te
beschouwen.’ 24De HEER zei: ‘Ga naar beneden, en kom samen met Aäron weer terug. Maar de
priesters en het volk mogen niet dichterbij komen, zij mogen de berg niet op gaan, anders zal mijn
toorn tegen hen losbarsten.’ 25Mozes ging terug naar het volk en bracht hun dit over.

Lied 695

2

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

3

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

4

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

5

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Schriftlezing: Romeinen 12: 9-11
9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb elkaar lief
met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw
enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Overweging

Lied 912: 1, 2, 5 en 6

2

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

6

Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Bericht van overlijden waarna we zingen lied 513: 4

Gebeden

Slotlied 868: 1, 2 en 5

2

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Zegen

Collectes:
Vincentius Vereniging
Deze zondag collecteren we voor de niet gesubsidieerde Vincentiusvereniging.
De coronavirus heeft voor hen ook veel consequenties en niet alleen voor hen, maar met name voor
de mensen die een krappe beurs hebben en door deze bizarre tijd extra aandacht nodig hebben. De
vereniging doet momenteel voedsel voorziening voor daklozen.
Normaal gebeurt dit wekelijks en komen de mensen langs, maar dat kan nu niet.
Nu kunnen de daklozen dagelijks een voedsel pakket komen ophalen en moeten dan direct weer
vertrekken. Ze laten dan telkens 10 personen tegelijk binnen.
De vereniging ondersteunt al sinds haar oprichting in 1846 individuele personen en groepen, die in
geestelijke of maatschappelijke nood verkeren. Bekend zijn de pijlers: medeleven, soberheid,
openheid en duurzaamheid. De opbrengst van deze collecte is voor kinderen om samen met hun
ouders de gelegenheid te geven tijdens de zomervakantie toch een leuke bestemming te gunnen,
indien tegen die tijd mogelijk. Voor verdere informatie verwijzen wij naar hun website:
www.vincentiusdenhaag.nl. Informatie kan gegeven worden door Lyda Nell, @ mail
lydanell158@hotmail.com.
Er zijn twee manieren waarop u dit kunt doen:
1. U kunt uw gave storten op: NL34 RABO 0373 7321 98 t.n.v. Protestantse Gemeente te
Wassenaar inzake kerkelijke activiteiten onder vermelding: Collecte Vincentius d.d. 10 mei
2020.
2. U kunt ook een bijdrage geven (iDeal) via www.skgcollect.nl/97 De link naar deze
iDealbetaling is te vinden op onze website. www.pkn-wassenaar.nl
3. Ook kunt u uiteraard spullen, kleding etc brengen en/ of in overleg met het secretariaat (@
mail: secretariaat@vincentiusdenhaag.nl) laten halen. Ook rekening houdend met de dan
geldende coronamaatregelen.
Het kerkelijk doel is pastoraat.

