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ORDE VOOR DE DIENST 
op zondag 7 juni 2020 

in de Slangenburgse kerk

voorganger ds. Jaap van Sloten
ouderling / lector / zang Barthie Jolink
pianist Frederiek Wester
beeld en geluid Henk Jolink

Pianospel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

De kaarsen worden aangestoken

Aanvangslied: LB 84: 1

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de naam van de Heer
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede zij met u allen.
A Amen.

Lied: LB 84: 6
6 Want God onze Heer die ons mild

bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
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Gebed om ontferming, telkens na ‘bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 150

1 Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

SCHRIFT

Gebed van de zondag, afgesloten met LB 333

Eerste lezing: Exodus 34: 4-9
Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in alle vroegte de
Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De HEER
daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging
voor hem langs en riep uit:

‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die
duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles
ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en
ook het derde geslacht en het vierde.’

Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. ‘Als u mij goedgezind bent, Heer,’ zei hij,
‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld
en zonde en maak ons tot uw eigen bezit.’
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Lied: LB 103: 1 en 2

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

2 Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt,
dat uw bestaan, met glorie begenadigd,
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt.
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen,
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort.

Tweede lezing: Mattheus 28: 16-20
De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem
zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle
macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leer-
lingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te
leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik
ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Lied: LB 967: 4, 5, 6 en 7

4 Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, verdrijf de nacht!
Erbarm U, Heer.

5 Geef geloof aan wie Gij zendt,
hoop en liefde, dat op ’t eind
wat met tranen werd gezaaid
met gejuich mag zijn gemaaid.
Erbarm U, Heer.

6 Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donk’re tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm U, Heer.

7 Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm U, Heer.

Overweging

Pianospel

Lied: LB 705: 1, 2 en 3

1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in zijn troon!

2 Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd.

3 Ere zij de Heer der eng’len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard’ en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
loof de Koning, heel zijn kerk!
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TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 835: 1, 3 en 4

1 Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

3 Krimpt ons angstig hart
onder eigen smart,
moet het met de ander lijden,
Jezus, geef ons kracht tot beide.
Wees Gij zelf het licht
dat ons troost en richt.

4 In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan ’t eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Zegen, met gezongen ‘Amen’

Pianospel
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