ONLINE – KERKDIENST

Orde van dienst
op 4 juli 2021aanvang 10:00 uur
in de Hoeksteen
Voorganger: Ds. Jan Stap, Wanneperveen
Organist: Egbert van Goor
Zangeres: Hillegonde Kalfsbeek

- Lied voor de dienst NLB 272: 1 en 4
1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
- Woord van welkom
- Lied NLB 81: 1 en 2
1. Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte..
2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten..
- Bemoediging en groet
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- Lied NLB 287: 1 en 5
1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, –
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
- Gebed van verootmoediging
- Woord van genade
1 Joh. 1: 5 – 2:2
Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is
licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem
verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we
niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het
licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn
Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden
we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij,
die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle
kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een
leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet
zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger
bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt
voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de
hele wereld
- Lied NLB 601: 1
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
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- Lezing van de wet
Matt. 22: 35-40
Om hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: ‘Meester,
wat is het grootste gebod in de wet?’ Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het
grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als
uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de
Profeten staat.’
- Lied NLB 601: 2 en 3
2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
- Lezing in de Bijbel
1 Kor. 13: 8-13
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons
profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is
verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter
me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in
oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik
zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde.
Galaten 6: 2-7
Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is
terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan
heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten
voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.
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Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester
delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij
ook oogsten
- Zingen NLB 791: 1, 3 en 6
1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
- Verkondiging
- Lied NLB 974: 1 en 2
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.
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.
- Dankgebed, voorbeden en het Onze Vader
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- Lied NLB 418: 1 en 4
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
4. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
- - Zegen
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