ONLINE – KERKDIENST

Orde van dienst
op 9 mei 2021 aanvang 10:00 uur
“ROGATE”, “VRAAGT” in “Hebt LIEF”
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Atze Landman
Pianiste: Moniek Timmer

- DIENST der VOORBEREIDING
- Orgelspel / binnenkomst / afkondigingen
- AANVANGSLIED (staande): Psalm 33. 1a + 8b
1a. Komt nu met zang en roert de snaren,
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
8b. Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wien wij wachten,/ geef ons moed en krachten
nu en voor altijd..
- Stilte - Groet, bemoediging en drempelgebed - in beurtspraak
v.: De Heer zij met u
G.: ZIJN GEEST OOK MET U
v.: Onze hulp is de Naam van de Heer,
G.: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
v.: …
Zo bidden wij:
Heer, spreek dan tot ons uw Woord
G.: EN UW GEMEENTE HOORT!
A.: AMEN
- Toelichting: “Waar het over gaat …”
1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
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/

(de gemeente gaat zitten)
LIED:

LB 791. 1, 2 en 4

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
-

Toelichting: “Waar het over gaat …” /LIED:

LB 791. 1, 2 en 4

3. Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen –
liefde heeft de eeuwigheid.
- DIENST van het WOORD
- Eerste schriftlezing:

Johannes 15. 9 – 17

9Ik

heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je
blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de
geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen
jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen
grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden
wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf
weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik
van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet
mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en
vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij
je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
- LIED uit: Geroepen om te Zingen 116 (t.: J van Opbergen; m.: LB 482)
1. Geef alle ruimte aan de liefde;
in haar leeft God zich naar ons toe.
Vergeef het kwade van wie griefde;
van liefde wordt een mens niet moe.
Zij zal de dood nog overleven,
geen water blust haar vuren uit.
Zij blijft ons tot elkander keren
tot alle angst is uitgeluid.
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2. Hoe zal een mens ooit overleven?
Wat moet hij aan met eeuwigheid?
Door liefde wordt het ons gegeven
voorbij te zien aan dood en tijd.
Want wie vandaag weet te beminnen,
zeurt niet: ‘hoe zal het morgenzijn?’
Het wordt een eeuwig herbeginnen
tot wij voorgoed geboren zijn.
- Tweede schriftlezing: I Johannes 4. 7 – 17
7Geliefde

broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde
komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9En hierin is Gods
liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
opdat we door hem zouden leven. 10Het wezenlijke van de liefde is niet
dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn
Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten
ook wij elkaar liefhebben. 12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we
elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle
werkelijkheid geworden. 13Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we
doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14En we hebben zelf gezien
waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als
redder van de wereld. 15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is,
blijft God in hem en blijft hij in God. 16Wij hebben Gods liefde, die in ons
is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde
blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we
op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in
deze wereld zijn, zijn we als Jezus.
- Lied uit: “Voor onderweg SCHRIFTLIEDEREN”
(t.: Henk Jongerius; m.: LB 513) (geschreven bij I Joh 4. 7-14)
Meer is er niet dan dit:
het wit onder de woorden,
alleen maar de akkoorden
van ’t lied: “Bemint elkaar!”
Meer is er niet dan dit:
het zwart wordt weggezongen,
het duister wordt bedwongen
door ’t lied: “Bemint elkaar!”
Meer is er niet dan dit:
de rijkdom van het leven
om niet aan ons gegeven
in ’t lied: “Bemint elkaar!”
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- Prediking

/ Instrumenteel intermezzo

- Lied uit “Jij, mijn Adem” 199. 1, 3 en 4 (t.: S. de Vries; m.: LB 913)
1. Waar de liefde ons mag leiden
als een lamp voor onze voet,
zal de hemel zich verblijden,
want God ziet en het is goed!
Kilte kan ons niet meer doden,
nooit sterft dan het licht voorgoed,
want de liefde blijft geboden
als een zomerzonnegloed.
3. Waar wij van de liefde leven,
hebben wij Gods stem verstaan.
In ons hart heeft Hij geschreven
hoe wij voor elkaar bestaan.
Liefde kiest in alle vrijheid,
liefde gaat een eigen gang,
leeft van louter overgave,
liefde duurt een leven lang.
4. Waar de liefde ons blijft leiden,
nieuwe vergezichten wijst,
kan geen dwaallicht nog verleiden
wie op Gods gesternte reist.
Ook al blijven duizend vragen,
doen de nederlagen pijn,
liefde zal de angst verjagen,
liefde moet geboden zijn!
- DIENST van het ANTWOORD
Afkonding van overlijden
- Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed, gezamenlijk OnzeVader)
- LIED: LB 974. 1, 2 en 3 (op de melodie van LB 687)
1. Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar
zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons Uw beleid verstaan.
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2. Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.
3. Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven.
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.
- Op-weg-zending en zegen
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