Orde van dienst voor zondagmiddag 5 juli 2020 – studiedienst Grote Kerk
voorganger: ds. P.J. van der Ende; organist: D. Durieux
Orgelspel
Mededelingen
Aanvangslied

Lied 92 verzen 1 en 2

1 Prijs den Heer’ met blijde galmen;
gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan zijn lof:
'k zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Hem verhogen in mijn lied.
2 Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
hij, die door den nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft;
die zijn hoop, in 't hach’lijkst lot,
vestigt op den Heer’, zijn God.
Vestigt op den Heer’, zijn God.
Groet en bemoediging
Geloofsbelijdenis
Zingen

Psalm 117

Loof, alle volken, loof den Heer,
roem, alle naties, roem zijn eer.
Want over ons is groot en wijd
zijn gunst en goedertierenheid,
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan.
Hef met ons Halleluja aan!
Gebed
Lezing

Romeinen 6

Verkondiging
Zingen

Gezang 343

1 Nu heeft het oude leven afgedaan!
Wij mogen aan de toekomst toebehoren,
want grote dingen heeft de Heer gedaan:
wij zijn als kinderen van God herboren.
2 Geen macht op aarde houdt hem in zijn macht
die werd begraven in de dood des Heren,
die opstond tot het leven in zijn kracht
om aan zijn hand een nieuwe weg te leren.
3 Water en Geest verwekten door de doop
een nieuwe mens, die voortaan vrij mag leven.
Bevrijd van zonde en vervuld van hoop
mag hij zijn krachten aan het Godsrijk geven.
4 't Lied van de vreugde gaat van mond tot mond:
Gods liefde heeft ons samen uitverkoren
om overal, de hele wereld rond,
de boodschap van zijn rijk te laten horen.
Gebeden
Collecte
Slotlied

Gezang 257

Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!
Zegen,
beantwoord met ‘ja, amen ja, halleluja’

