Slotlied 838: 1 en 2 (gezongen), 3 (orgelvers), 4 (gezongen)

Orde van dienst
zondag 21 juni

1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.
2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.
Zegen
Orgelspel

Kievietkerk

Voorganger: Ds. Esther de Paauw
Organist: Rijk Jansen
Zang: Anneke Jansen

Welkom
Bemoediging en Groet
Drempelgebed

Psalm 84: 1 (voorganger en gemeente) en 2 (gezongen)
Voorganger:
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Gemeente:
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Allen:
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2 Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Lezing: Mattheüs 10: 16-33

Lied: What Wondrous Love
What wondrous love is this, o my soul!
What wondrous love is this that caused the Lord of bliss
to lay aside his crown for my soul.
To God and to the Lamb, I will sing.
To God and to the Lamb who is the great I AM,
While millions join the theme, I will sing.
And when from death I’m free, I’ll sing on,
I’ll sing and joyful be, and through all eternity sing on.

Lied 981: 1 en 2 (gezongen), 3 (gesproken), 4 en 5
(gezongen)
1

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.
Allen:
3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Overweging
Dankgebed-voorbeden-stil gebed-Onze Vader

