
Orde van Dienst PKN kerk Wehl 19-07-2020

THEMA: Grijp niet te snel naar de schoffel…

Drempelgebed

Allen gaan staan

Ontsteken van het licht op de kaarsen van de altaartafel

 Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht LB 221 1 en 2

Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: die niet los laat het werk van zijn handen.
Groet
V: De vrede van de Eeuwige is met u allen.
A: En zijn genade is met u.

Gebed voor de noden van de wereld ( telkens afgesloten met: 
…zo bidden wij u allen zingend tezamen: Kyrie eleison) (3x)

 Lofzang: 304 LBK Zingt van de Vader…

Gebed voor de opening van de Schrift 
Eerste lezing: Wijsheid 12, 15-19

Omdat U rechtvaardig bent, bestuurt U alles rechtvaardig;
iemand veroordelen die geen straf verdient, acht U onverenigbaar met uw macht.
Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid
en uw heerschappij over iedereen maakt dat U iedereen spaart.
Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht, 
daar toont U uw kracht, beschaamt U de vermetelheid.
U hebt de heerschappij over de kracht, U oordeelt met zachtheid 
en regeert met grote mildheid over ons, 
want wanneer U maar wilt, staat de macht tot uw dienst.
Door zo te doen hebt U uw volk geleerd, 
dat de rechtvaardige menslievend moet zijn 
en hebt U uw volk goede hoop gegeven 
dat U gelegenheid tot inkeer geeft waar gezondigd wordt.

 Lied: De aarde is vervuld LBK 650 1,2,3

Tweede lezing: Mt 13,24-30
Nog een gelijkenis hield Hij hun voor:
‘Met het koninkrijk der hemelen gaat het als met iemand die goed zaad op zijn akker had gezaaid. 
Toen iedereen sliep, kwam zijn vijand, zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weer weg.
Toen het gewas opschoot en vrucht zette, kwam ook het onkruid tevoorschijn.
De knechten van de eigenaar kwamen hem zeggen: 



“Heer, hebt u geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan?”
Hij zei hun: “Een vijandig mens heeft dat gedaan.”
De knechten vroegen hem: “Zullen we het er dan maar uit gaan halen?”
Maar hij zei: “ Nee, want als jullie het onkruid er uit halen, trek je tegelijk de tarwe er uit. 
Laat ze samen opgroeien tot de oogst 
en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: 
“Haal eerst het onkruid bijeen en bind het in bussels om het te verbranden, 
maar verzamel de tarwe in mijn schuur.”

 Vervolg lied: De aarde is vervuld LBK 650 6,7

Overweging van het bijbelse woord

Stiltemoment

 Lied: Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig LB 275

DIENST van GEBEDEN en GAVEN

Voorbeden

Stiltemoment

Gebed des Heren

Mededelingen door de ouderling van dienst m.b.t. de gaven

Inzameling van de gaven

 Inmiddels: orgelspel

 Slotlied: Dank, dank nu allen, God LB 704

Zegen en heenzending, afgesloten met een gezongen Amen: 

Moge met ons zijn die Ene
in de prikkeling van de morgen
in de hitte van de dag
in de vrede van de avond
als een Woord dat ons doet opengaan.

Moge de Levende ons overeind houden
in vriendschap die hecht is,
in liefde die echt is,
zo dichtbij, vreemd en eigen,
als een woord van vlees en bloed.

Gaat nu allen heen vergezeld door de Eeuwige,
in mensen als mensen,
in mensen als engelen,
die elkaar behoeden en bewaren
op de weg die zij gaan.
Weet u allen gezegend door de Ene en Eeuwige,
die met u zal zijn, waarheen uw weg ook leidt!

 Amen, Amen, Amen…


