Orde van dienst voor Grote Kerk 5 juli 2020, 09.30 uur;
voorganger ds. P.J. van der Ende; organist D. Durieux
Orgelspel
Mededelingen
Stilte
Zingen Psalm 145 vers 1
1 O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal,
ik wil uw naam verheffen boven al.
Van dag tot dag roem ik uw majesteit,
ik zegen U voor eeuwig en altijd.
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen,
groot is zijn naam, zijn ondoorgrondlijk wezen.
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden,
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade.
Groet en bemoediging
Zingen Psalm 145 vers 3
3 Genadig en barmhartig is de Heer,
lankmoedig en vol goedheid altijd weer.
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep,
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.
U loven, Heer, de werken van uw handen,
de hemelen, de zeeën en de landen.
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden
die elke dag uw goedheid ondervinden.
Woorden van leven
Zingen Lied 48 verzen 1, 2, 3 (U zij altijd)
1 U zij altijd mijn hart gewijd,
o God van liefd' en zegen!
Gij zijt mijn geest tot heil geweest
en leidt m' op 's levens wegen.
2 Door uwe trouw zal vreugd noch rouw
mij ooit van U doen wijken;
en hoe mijn vlees ook lijd' en vreez',
mijn hart zal niet bezwijken.

3 U zij altijd mijn hart gewijd,
U, 's Vaders Eengeboren.
De klacht verstomt, de vreugde komt,
waar Gij uw stem doet horen.
Gebed
Kindermoment
Lezing Matteüs 11: 25-30
Verkondiging
Zingen

Lied 46 (Rust mijn ziel)

1 Rust mijn ziel, uw God is Koning,
Heel de wereld zijn gebied.
Alles wisselt op zijn wenken,
Maar Hij zelf verandert niet.
2 Ieder woelt hier om verand’ring
en betreurt ze dag aan dag,
hunkert naar hetgeen hij zien zal,
wenst terug ’t geen hij eens zag.
3 Rust, mijn ziel, uw God is Koning!
Wees tevreden met uw lot!
Zie, hoe alles hier verandert,
en verlang alleen naar God!
Afscheid/ beëindiging stage Jeroen Baan
Zingen

Lied 188 verzen 1 en 3 (Tot zijn eer en heerlijkheid)

1 Tot zijn eer en heerlijkheid
riep Hij ons tot leven,
om een open brief te zijn,
door Hem zelf geschreven,
sprekend van zijn daden,
door zijn hand geleid,
tekenen van genade,
tot zijn eer en heerlijkheid,
tot zijn eer en heerlijkheid.
3 Tot zijn eer en heerlijkheid
scherpt Hij onze zwaarden,
woorden van het Koninkrijk,
dat Hij brengt op aarde.

Al wat was gebonden,
wordt door Hem bevrijd.
Zo zijn wij gezonden,
tot zijn eer en heerlijkheid,
tot zijn eer en heerlijkheid.
Gebeden
Collecte
Slotlied

Gezang 460 verzen 1, 2, 3

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
2 Looft Hem als uw vaad'ren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.
3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
Zegen
beantwoord met ‘Ja, amen ja, halleluja’

