Zondag 21 juni 2020
1e zondag van de zomer
orde van dienst
Kerkdienst ten tijde van ‘Corona’

maar red ons van het Kwaad

Muziek
Stilte
Het kleine klokje luidt
Welkom
Bemoediging en Groet
Psalm 65: 1 en 5
Gebed
Lied 65: 1, 3 en 4
Inleiding op de lezingen
Kindermoment
Improvisatie op een woord..
Lezingen:
Genesis 1: 1-3:
Sinds het begin is God schepper, van de hemel en de aarde.
De aarde is woest en vormloos geweest, en duisternis lag op de oervloed,
Maar Gods Geest zweefde over het water. Dan zegt God: Er moet licht
komen, en er was licht.
Johannes 1: 5: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het
niet in haar macht gekregen.
Romeinen 12: 21: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin
het kwade door het goede.
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Lied: Een vogel ze broedt (Iona I, 29)

2.

Zij klapwiekt en vliegt, rust waar het haar goeddunkt.
Licht is zij, nabij, dan weer hoog in de lucht.
Zij huist in de schoot, heet het wonder welkom,
onbevroede krachten brengt zij aan het licht.

3.

Zij danst in het vuur; wie haar ziet, verbaast zich.
Tong en taal wekt zij waar dorre doodsheid heerst.
Zij zet ons op weg, schenkt haar goede gaven,
niet te kooien, klein te krijgen, onverveerd.

4.

Kom, heilige Geest, stuwkracht, God ten diepste.
liefdes gave, hartenkreet en laatste zucht.
De sleutel ben jij, open ons de Schriften:
waai, waai, nieuwe wind, waai schoon, wek levenslust.

Overdenking
Lied: 'Dat de waarheid ons bevrijdt' (John Bell/Andries Govaart)
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Als Gods molens langzaam malen
en Fortuna’s rad draait traag,
wat voorbij is ons meer aantrekt
dan de toekomst leeg en vaag,
vertrouwen langzaam wegebt
en we missen zekerheid,
klinkt weer nieuw het woord van Jezus
dat de waarheid ons bevrijdt.
3
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Of het handel is of oorlog,
of gevaar, een vuile streek;
of een onvoorziene crisis,
angst voor falen in de race…
Ja, de tijden zijn veranderd
maar waartoe heeft dat geleid?
Wil je leven met de leugen
of de waarheid die bevrijdt.
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Echt geloof kent ook zijn twijfel,
bij verlies hoort pijn en smart;
niemand kent de zin en onzin
die geloof beproeft en tart.
En God geeft niet de garantie
op een leven zonder strijd,
maar een woord van hoop en heling:
weet dat waarheid ons bevrijdt.
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Jezus, geef dat wij onthullen
waar de leugen onrust stilt,
dat wij opstaan tegen invloed
die ons bot maakt, doof en blind.
Wek de hoop, die ons doet leven,
op uw komend koninkrijk
dat ontspruit uit recht en vreugde
en de waarheid die bevrijdt.

De Tafel, inleidende woorden
Voorbeden
afgewisseld met: adem in ons (uit Adem in ons, Taizé liederenboek, 16)

Voor de gebeden uit:
1

God, die Jezus opgewekt heeft uit de dood,
zal ook jullie het leven geven door zijn Geest, die in jullie woont.
4
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De Geest komt ons te hulp in onze zwakheid:
de Geest zelf pleit voor ons
en God, die ons hart doorgrondt,
weet wat de Geest bedoelt.

Dankgebed en voorbeden
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Kom, heilige Geest,
zuiver licht,
geheim van binnen,
schat zonder naam,
geluk zonder einde,
hoop van wie gered wordt.

Voorbeden
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Kom, o enige onzichtbare,
geliefde naam,
mijn adem,
mijn leven,
troost voor mijn ziel,
mijn glorie zonder einde.

Stil gebed
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Heilige Geest, U bent adem, geef ons leven;
U bent balsem, genees onze wonden;
U bent vuur, verwarm onze harten;
U bent licht, leid onze voeten.

Onze Vader:
Onze Vader in de hemel,
Laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
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maar red ons van het Kwaad.
Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid
Amen
De tekenen van Brood en Wijn
Lied 388
Mededelingen
Slotlied 978: 1 en 4
Zending en Zegen
Muziek
Na de viering 'Kerkplein 1', de wekelijkse digitale ontmoeting.
Aan deze viering werkten mee:
ds. Teun Kruijswijk Jansen
Friedhild den Toom (ouderling)
Dianne Rietveld (diaken)
Bea van Rijn (lector)
Conny Sonneveld en Bas Overboom (kindernevendienst)
Arjan Veen (muziek)
Conny Sonneveld en Saskia Wiegeraad (zang)
Eduard van Loenen en Roel Gelderloos (Kerk-tv)
Rob en Victor van Weelden (kosterij)
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