Orde van dienst

Voor de Jeugddienst op zondagmorgen 26 mei 2019,
in de Hervormde Kerk van Rijsoord aanvang 9.50 uur

Orgelspel
Kerkenraad komt binnen
Voor de dienst zingt het koor:
- Never let me go
- Worshipmedley (Stil – Juich voor de Heer)
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Samenzang met orgelbegeleiding: Psalm 92 : 1 en 7 (Liedboek)
Wij doen dit indien mogelijk staande, tot na Votum en Groet
1
Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den HERE prijst,
dat men Hem eer bewijst:
Zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
Uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons Uw hand geborgen.

Thema: Jezus zien?

7
Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in Zijn hand zijn.

Stil gebed
Votum en Groet
Samenzang met orgelbegeleiding: Psalm 139 : 1 en 14 (Liedboek)

Voorganger
: ds. A.H. Groen
Ouderling van dienst : Annette v.d. Heuvel-v.d. Pol
Met medewerking van: Gospelkoor Polyhymnia uit Tholen.
onder leiding van Maarten van der Kooij.
Organist

: René Barnard

Koster

: Gerben Stiksma

1
14
HEER, die mij ziet zoals ik ben,
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
toch open voor Uw aangezicht.
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Toets mij of niet een weg in mij
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
Wat mij ten diepste houdt bewogen, O God, houd mij geheel omgeven,
't ligt alles open voor uw ogen.
en leid mij op den weg ten leven.
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Koorzang:
- Come people of the Risen King
- Like a mighty river
Gebed om bijstand door de Heilige Geest
Samenzang onder begeleiding van combo: Evangelische Liedbundel nr. 447
Refrein:

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen.

Je hart is net een huisje
waar het gezellig is,
maar ‘t is er nog zo donker.
Er is iets dat ik mis
Refrein:

Is je deur nog op slot?
Is je deur nog op slot?
van je krr, krr, krr
doe ‘m open voor God,
want de Heer wil bij je wonen
en dan ben je nooit alleen

De kinderen (4-9 jarigen) mogen naar de kindernevendienst,
zij komen weer terug onder het naspel van het lied na de
verkondiging.
Vandaag is vanuit de methode van Vertel het Maar, aan
de beurt: Johannes 14:15-31 ‘Een andere Pleitbezorger
dan Jezus’ met als thema : ‘God blijft bij ons’ De kinderen
horen hoe God bij ons blijft, nu Jezus niet meer op aarde
is.
Voor de Nevendienst+ is er een kerkboekje.
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Schriftlezing: Lucas 24 : 3 t/m 48
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat
Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. 14 Ze
spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. 15 Terwijl ze zo
met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met
hen mee, 16 Maar hun ogen waren bevangen, zodat zij Hem niet
herkenden. 17 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop
bleven ze somber gestemd staan. 18 Een van hen, die
Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige
vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze
dagen gebeurd is?’ 19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze
antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit
Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de
ogen van God en van het hele volk. 20 Onze
hogepriesters en leiders hebben Hem ter dood laten
veroordelen en laten kruisigen. 21 Wij leefden in de
hoop dat Hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het
de derde dag sinds dit alles gebeurd is. 22 Bovendien hebben enkele
vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen
vroeg naar het graf gingen, 23 vonden ze Zijn lichaam daar niet en ze
kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen
zeiden dat Hij leeft. 24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf
gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus
zagen ze niet.’ 25 Toen zei Hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand
en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten
gezegd hebben? 26 Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om Zijn
glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de
Schriften over Hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de
Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren.
Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen. 29 Maar ze
drongen er sterk bij Hem op aan om dat niet te doen
en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de
dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef
bij hen. 30 Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij
het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf
het hun. 31 Nu werden hun ogen geopend en
herkenden ze Hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik.
13
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Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen Hij
onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’ 33 Ze
stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de
anderen aantroffen, 34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de
dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!’ 35 De twee leerlingen
vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe Hij zich aan hen kenbaar
had gemaakt door het breken van het brood.
36 Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden
staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ 37 Verbijsterd en door angst overmand,
meenden ze een geestverschijning te zien. 38 Maar Hij zei tegen hen:
‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? 39
Kijk naar mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk
goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat
Ik heb.’ 40 Daarna toonde Hij hun Zijn handen en Zijn voeten. 41 Omdat
ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren,
vroeg Hij hun: ‘Hebben jullie hier iets te eten?’ 42 Ze gaven Hem een stuk
geroosterde vis. 43 Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 Hij zei
tegen hen: ‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles
wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij
geschreven staat in vervulling moest gaan.’ 45 Daarop maakte Hij hun
verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. 46 Hij zei tegen
hen: ‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat
Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, 47-48 en dat in Zijn naam alle
volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun
zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te
beginnen in Jeruzalem.
32

Samenzang met orgelbegeleiding: Gezang 323 : 4 en 8 (Liedboek)
4
Koning in de hemel,
kon ik U maar prijzen,
U volkomen eer bewijzen.
Kon ik als een engel
eeuwig opgetogen
naar U zien met eigen ogen.
Laat mij nu reeds aan U
alles mogen geven,
lieve God, mijn leven.
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8
Heer kom in mij wonen,
zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt,
wend mij toe Uw wezen,
Dat Ge_in mij Uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Preek:

“Jezus zien?”

Samenzang met orgelbegeleiding: Gezang 487 : 1 en 2 (Liedboek)
1

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in Zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als Zijn huis,
plant als een boom in ons Zijn eigen leven
wil met ons spelen, neemt ons tot Zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Tijdens het naspel komen de kinderen terug in de kerk
Koor zingt:
- Hemelhoog 420 - Opwekking 687 Heer wijs mij Uw weg
- Ik zal er zijn
Dankgebed en voorbeden
Collecten: 1e rondgang voor het werk van de diaconie
2e rondgang voor het werk van de kerkrentmeesters
Na de collecte mogen de ouders hun kind(eren) ophalen bij
de oppas, zodat ook de kleine kinderen van de gemeente de
zegen kunnen ontvangen.
Tijdens de collecte zingen wij: Opwekking 268 ren 167
Tekst zie blz. 6 en 7
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Opwekking 268 onder begeleiding van combo
Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.
Refrein: Zie onze God,
de Koning-knecht
Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
Zijn liefd’ en kracht.
En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn,
verscheurd door angst en verdriet
maar toch zei Hij: ‘Uw wil geschied’

Opwekking 167 : 1 en 2 met orgelbegeleiding
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

Samenzang onder begeleiding van combo: Opwekking nr. 454
Wij doen dit indien mogelijk staande en blijven staan tot aan het einde
van de dienst.

Refrein:
Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard’ en hemel schiep,
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, die onze zonden droeg.
Refrein:
Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij.
Wie is er ned’rig en klein?
Die zal bij ons de grootste zijn.
Refrein: Zie onze God,
de Koning-knecht
Hij heeft Zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
Zijn liefd’ en kracht.
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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 erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
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Refrein:

Refrein:

Zegen
We beantwoorden de zegen met Gezang 456 : 3 (Liedboek 1973)
3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

Koorzang: You raise me up
Uitgangscollecte deze is bestemd voor de jeugdraad
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Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en iets te drinken in
“De Hoeksteen”
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Mocht u deze orde van dienst niet meenemen naar huis, wilt u hem dan bij de
uitgang in het bakje leggen?
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