Orde van dienst voor zondag 17 mei 2020 onlinedienst van uit de Kievietkerk
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
Amen

Psalm 119: 1 en 3

3

U dank ik, Heer, in opgetogenheid.
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen,
U wil ik, die de allerhoogste zijt,
in alles volgen, niets voor U verhelen.
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd,
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen.

Schriftlezing: Exodus 20: 1-17
1. Toen sprak God deze woorden: 2. ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft
bevrijd.
3. Vereer naast mij geen andere goden.
4. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van
iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. 5. Kniel voor zulke beelden niet neer,
vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de
ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; 6.
maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste
geslacht.
7. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit
gaan.
8. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. 9. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid
verrichten, 10. maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u
niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee,
en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. 11. Want in zes dagen heeft de HEER de
hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij.
Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.

12. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het
land dat de HEER, uw God, u geven zal.
13. Pleeg geen moord.
14. Pleeg geen overspel.
15. Steel niet.
16. Leg over een ander geen vals getuigenis af.
17. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin,
zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.’
Lied 310
Schriftlezing: Matteüs 22: 35-40
35. Om Jezus hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36. ‘Meester, wat is
het grootste gebod in de wet?’ 37. Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en
met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38. Dat is het grootste en eerste gebod. 39. Het tweede is
daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er
in de Wet en de Profeten staat.’
Overweging
Lied 320

2

Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3

– Bied uw naast' de help'nde hand.
Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4

De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord,
God heeft 't tot ons gesproken.

5

De liefde spreekt haar eigen taal,
alle-kwaad- bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijv' in ons de liefde.

Gebeden
Lied 313: 1, 3 en 4

3

De geesten onderscheiden,
gaf God ons als gebod;
wie ’t woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.
Hoe bouwen zij op zand!
Straks zal hun huis bezwijken,
’t houdt in de storm geen stand.

Dan zal aan ieder blijken
der dwazen onverstand.
4

Maar wie op ’t woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in ’t woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij!

Zegen
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