Liturgie van de dienst waarin

ds. Daan Bargerbos
wordt verbonden met de Hervormde Gemeenten Diever / Dwingeloo
op zondag 18 oktober 2020, (5e zondag van de herfst),
14.30 uur in de Pancratiuskerk in Diever

De dienst van verbintenis wordt geleid door:
ds. Froukje Damman-Verboom en ds. Bé Damman
Voorganger:
Organist:
m.m.v.:

Ds. Daan Bargerbos
Harro Kraal
Pancratiuscantorij o.l.v. Esther de Vos

ORDE VAN DIENST
ORGELPSPEL
Een welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst.
Stilte
MORGENLIED: Lied 713, Wij moeten Gode zingen, 1 en 2 Cantorij

2 Hij schenkt de levensadem
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.
2

LIED 291d: Onze hulp is in de naam van de Heer, wordt gezongen door Esther, op
piano begeleid door Kees Mos
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ZINGEN, Lied 713: 3, 4 en 5, Cantorij
3 Al leeft uw volk verschoven
kyrieleison,
in ’t land van vuur en oven,
in ’t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

4 De lier hing aan de wilgen
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea.

5 Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja.

SMEEKGEBED,

ZINGEN, lied 299d: Heer, ontferm u over ons, wisselzang Esther - cantorij
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LOFLIED, Lied 305: Alle eer en alle glorie, wordt gezongen door Esther

2 Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

DE DIENST VAN VERBINTENIS VAN EEN DIENAAR VAN HET WOORD
-

PRESENTATIE

-

HET BEVESTIGINGSGEBED

-

DE GELOFTE

-

DE VERBINTENIS

-

DE GELOFTE VAN DE GEMEENTE (Allen staan)
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V. Gemeente van Christus,
belooft u uw predikant te steunen,
geen kwaad van hem te spreken
maar hem te dragen in liefde?
Belooft u om samen de hand aan de ploeg te slaan,
niet achterom kijkend naar wat in feite versleten is,
maar met het oog gericht op de toekomst van de Heer
in de verwachting van zijn Rijk dat komt?
Wat is daarop úw antwoord?
A. Ja, dat beloven wij.
-

DE VREDEGROET

De nieuw-verbonden dienaar neemt de leiding van de dienst over.
V. De vrede van de Heer zij altijd met u.
A. En met uw geest.
V. Wenst elkaar de vrede.
De nieuw-verbonden dienaar brengt de gemeente de vredegroet.
De gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet.
ZINGEN, lied 912: Neem mijn leven, laat het, Heer, wisselzang ds. Bargerbos –
cantorij - orgel

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
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4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon’.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
DIENST VAN HET WOORD
Groet
V: De Heer zij met u
A: ook met u zij de Heer!
ZONDAGSGEBED
PROFETENLEZING: Jesaja 45, 1 – 7
ZINGEN, lied 513: God heeft het eerste woord, wisselzang ds. Bargerbos - cantorij

2 God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

3 God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
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4 God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin
EVANGELIELEZING: Mattheüs 22, 15 – 22
ZINGEN lied 320: Wie oren om te horen heeft, wordt gezongen door Esther

2 Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3 Bied uw naaste de helpende hand.
Spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.

4 De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

5 De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde
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UITLEG EN VERKONDIGING

ORGELSPEL
ZINGEN, lied 823: Gij hebt, o Vader van het leven, cantorij

2 Uw wijsheid en uw welbehagen
bepalen ’s mensen levensdagen
en wijzen hem zijn woonplaats aan.
Hij is ten prooi aan duizend vrezen,
toch mag hij vrij en veilig wezen
en heersen over het bestaan.

3 Hij overmant de wilde dieren,
vaart uit op zeeën en rivieren,
doorzoekt der aarde donkere schoot.
Ja, hij snelt voort op hoge winden
om de allerlaatste grens te vinden.
Zo vindt hij onverhoeds de dood.

4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

5 O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.
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DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
-

Dankgebed

-

Voorbeden, elke voorbede eindigt met de woorden ‘Zo bidden wij samen’,
waarop wij antwoorden:
‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!’

-

Stil gebed

-

Met elkaar bidden we het ‘Onze Vader’

MEDEDELINGEN
SLOTLIED, 419: Wonen overal, in canon, samen met ds. Bargerbos en cantorij

2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan mensen veel geluk.

3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan mensen veel geluk.
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ZEGEN
‘Amen, amen, amen’

In verband met de coronaperikelen kunt u jammer genoeg niet bij deze dienst
aanwezig zijn.
We kunnen ons voorstellen dat u toch een wensboodschap / wensgroet heeft
voor ds. Daan Bargerbos en zijn familie.
U kunt deze sturen naar:
Diever: Immy Zuidema, Dingspil 6, 7981 BB Diever, scriba@hervormddiever.nl
Dwingeloo: Tjitske Nieuwenhuis, Dwingelerdijk 3, 7991 RH, Dwingeloo,
scriba@nicolaaskerk-dwingeloo.nl
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www.hervormdiever.nl
www.nicolaaskerk-dwingeloo.nl

www.kerkdienstgemist.nl

