KERKDIENST

Orde van dienst
op 12 juli 2020 aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: mw. Manoah Dangremond

- Woord van welkom
- Lied 791: 1,3,4,6
- Bemoediging en groet
- Bloemschikking
- Gloria - Glorialied uit de mis H. Corona van Wouter Belle, gezongen door
Hester Westra, begeleid door Jaap Jan Steensma
- Lezing van de wet
- Gebed om de heilige Geest
- Lezing in de Bijbel: Jesaja 55: 6-13
6Zoek

de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is. 7 Laat
de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode
plannen herzien.
Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij
terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven. 8Mijn plannen
zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de
HEER.
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen
jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.
10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet
terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten
gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 11zo geldt dit
ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet
vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te
volbrengen wat ik gebied. 12Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede
zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en
alle bomen zullen in de handen klappen. 13Doornstruiken maken plaats voor
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cipressen, distels voor mirtenstruiken. Zo zal de HEER zich roem
verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.
- Verkondiging - ’’God Dichtbij’’

‘
- Geloofsbelijdenis van Aurelius Augustinus
Wat heb ik lief als ik u liefheb?
Maar wat heb ik lief als ik u liefheb?
Niet een mooi lichaam,
Geen schoonheid die voorbij gaat,
Geen licht dat onze ogen graag zien,
Geen mooie melodieën van allerlei liederen,
Niet de fijne geur van bloemen of van parfum of zalf,
Geen manna en geen honing,
Niet een lief lichaam om te omhelzen.
Dat heb ik niet lief als ik mijn God liefheb.
En toch heb ik wel zoiets lief als licht ,
Zoiets als een stem en als een geur,
Zoiets als voedsel en als een omhelzing,
Als ik mijn God liefheb:
Hij is licht en klank en geur en voedsel,
Hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens,
Waar voor mijn ziel oplicht wat niet aan plaats gebonden is,
Waar klinkt wat de tijd je niet afneemt,
Waar een geur is die niet op de wind verwaait,
Waar smaken niet minder wordt door eten,
Waar omhelzing niet loslaat door verzadiging.
Dit heb ik lief als ik mijn God liefheb.

- Dankgebed, voorbeden en aansluitend het Onze Vader
- Lied 837: 1,3,4– Iedereen zoekt U, jong of oud
- Zegen
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