Orde van dienst, zondag 3 april 2022
5e zondag 40 dagentijd
Verbintenis van ds. Ella Kamper aan de Vloedschuurgemeente

Voorganger:

Ds. Jaap Meijer
Ds. Ella Kamper

Orgelspel
Welkom en mededelingen door ouderling
moment van stilte
(de organist zet het intochtslied in en de gemeente gaat staan)
Intochtslied:

Psalm 43: 3,4

3. O, Here, God, kom mij bevrijden,
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht.
4. Dan ga ik op tot uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruizen alles snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
Groet:

V:
G:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer.

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
(de gemeente gaat zitten)
Openingsgebed

Zingen: 1010: 3, 4
3. Geef vrede, Heer, geef vrede
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!.

Dienst van de verbintenis
Presentatie
Welke taak vertrouwen we aan de dominee toe?
Gebed
Gelofte
Lied
722 :1,2,3

2. Zegen ons met verwondering
dat Hij het is, de vreemdeling
die met ons door de eeuwen ging
blijf bij ons met uw zegening.

Zegen

3. Heilige Geest, ontsteek het vuur
de liefde van het eerste uur,
maak uw genade in ons groot
een vreugde sterker dan de dood.

Zingen:

363

Aanvaarding en verwelkoming door hele gemeente
Vg: Zusters en broeders belooft u,
nu ds Ella Kamper aan uw gemeente is verbonden,
haar in uw kring te ontvangen,
zoals dat van de kerk van Christus verwacht mag worden,
haar te omringen met uw medeleven, te dragen in uw gebeden
en met haar mee te werken in de dienst aan onze Heer?
Wat is daarop uw antwoord?
G: ja, van harte.
Persoonlijk woord door ds. Jaap Meijer
Overhandiging door voorzitter KR
Dienst van de het Woord
Groet
Gebed bij de opening van de Schrift
Aandacht voor het 40dagenproject van de kindernevendienst

Zingen: Projectlied couplet 0, refrein, couplet 5, refrein

5.Zet nu je beste beentje voor.
De Wijsheid spreekt ons aan,
en wie haar wijze woorden hoort,
die weet waar hij/zij moet gaan. refrein
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Inleiding op de lezing
Schriftlezing:

Johannes 15:18-27 – 16:1

zingen:

941:1,2,3

2.Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Gij mij dan, ding voor ding,
al ’t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, - / mijn God, mag ik / niet eens mijzelf behouden?
4. Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg,
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant /niet ver bij mij vandaan is.
Overweging
Dienst van het Antwoord
Kort meditatief orgelspel

Antwoordlied:
840:1,2,3
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.
2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
3. Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt,
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.
Kinderen komen terug uit de nevendienst
Gebeden:
dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
responsie 14

Inzameling van de gaven
Vandaag collecteert de Vloedschuur Diaconie voor mensen van Veraf en
Dichtbij.
De wereld schreeuwt om hulp en in samenwerking met diaconieën uit onze
buurtkerken proberen we middels uw giften een steentje bij te dragen aan de
hulpvragen. Het stemt de Diaconie tot dankbaarheid als ze iets kan betekenen
in de nood van de Oekraïne ,maar ook in eigen omgeving voor mensen
afhankelijk van de Voedselbank.
Daarom bevelen we ook de collecte van deze blijde zondagmorgen van Harte
bij u aan.

(de gemeente gaat staan)

Slotlied:

De kerk is waar mensen

( Liefste lied van overzee deel 2)

2. de kerk is waar men zich door liefde laat leiden
en leeft van vergeving, voor een nieuw begin;
waar ieder aanvaard wordt, van waar ook gekomen,
waar ieders verleden een toekomst hervindt.
3. De kerk is waar mensen van harte op zoek gaan
en ieder de hand reiken, waar zij ook zijn.
Zij leven de boodschap van troost en van vreugde
die aanvuurt en uitdaagt, vernieuwt en verblijdt.
4. De kerk is waar mensen Gods liefde bezingen,
wij weten ons door Hem gewild en bemind.
De kerk is waar wij in het voetspoor van Christus
die liefde bewijzen aan elk mensenkind.
Wegzendingen en zegen ( besloten met gezongen “Amen”)
Orgelspel

