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ORDE VOOR DE DIENST 
op zondag 17 mei 2020 

in de Slangenburgse kerk

voorganger ds. Joop Mol
ouderling / lector / zang Barthie Jolink
harpist Judith Baakman
beeld en geluid Henk Jolink

Harpspel

Welkom

VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Aanvangslied: LB 865: 1 en 3

1 Komt nu met zang van zoete tonen
en u met snarenspel verblijdt!
Zingt op en wilt alom betonen,
dat gij van harte vrolijk zijt.
Juicht God ter eer,
zijn lof vermeer’,
die zulken groten werk
gedaan heeft voor zijn kerk!

3 De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer,
die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Votum en groet

Lied: Psalm 92: 1

1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de 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.
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Gebed om ontferming
Lied: LB 299d (Kyrie)

Glorialied: LB 302: 1 en 4

1 God in den hoog’ alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.

4 O heil’ge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus’ dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

SCHRIFT

Zondagsgebed

Lied: LB 709

1 Nooit lichter ving de lente aan
dan toen uw hand ons volk bevrijdde.
Hoe hebben we.in dat schoon getijde
verheugd maar huiverend verstaan:
Gods vijanden vergaan.

2 De winter leek voorgoed voorbij
en vóór ons lag de volle zomer;
de macht was eind’lijk aan de dromer,
de nieuwe mens, zo droomden wij,
verbrak de slavernij.

3 Maar winters werd het in dit land;
’t is kil rondom en in ons midden,
in onze mond verstart het bidden,
doodskou gaat uit van onze hand
naar mens en dier en plant.

4 O God, wat zijn wij dwaas geweest,
dat we.aan de vrijheid zó gewenden,
dat wij de vijand niet herkenden,
in opstand tegen U, het meest
in eigen hart en geest.

5 Vergeef het ons! Raak ons weer aan
met levensadem, lentetijding,
en doe met krachten ter bevrijding
ons hier in Christus’ vrijheid staan.
God, laat ons niet vergaan!
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Lezing: Psalm 92: Een psalm, een lied voor de sabbat.
Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw,
bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier.
U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht.

Hoe groot zijn uw daden, HEER,
hoe peilloos diep uw gedachten.
Het dringt tot de dommen niet door
en dwazen kunnen het niet vatten:
dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.

U, HEER, bent eeuwig verheven,
maar uw vijanden, HEER,
uw vijanden gaan te gronde
en wie onrecht doen, worden verstrooid.
U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.
Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.

De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.
Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.

Lied: Psalm 92: 5 en 8

5 Maar Gij, de Allerhoogste
zolang de wereld is –
werkers der duisternis
zult Gij de dood doen oogsten.
Uw tegenstanders, Here,
zullen als kaf vergaan;
ten oordeel opgestaan
zult Gij de vijand keren.

8 Zij zullen vruchten dragen
voor ’s Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven;
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

Overdenking

Harpspel

TOEWIJDING

Gebeden

Slotlied: LB 418: 1 en 2

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.

2 Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
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Zegen

Lied: LB 418: 3 en 4

3 Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

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.

Harpspel
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