ORDE VAN DIENST – 14 februari 2021
zesde zondag na Epifanie, naamdag van Sint Valentijn
Thema: Dat liefde en trouw je nooit verlaten! (naar Spreuken 3:3)
De dienst is te volgen via https://www.youtube.com/watch?v=-P9mx50CLeQ&
Voorganger:
Geluid:
Organist:
Koster:
Orgelspel

Ds Arrie van Nierop
Evert van Kan
Kees Brinkman
Christine en Jan

Welkom en mededelingen
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Moment voor persoonlijk gebed in stilte

Ouderling:
Lector:
Beamer:
Beeld:

Teun Jan Tabak
Hans Rigtering (PG Heemskerk)
Roelien Brinkman
Wouter de Haan en Ingrid van de Horst

We luisteren naar: Om Liefde, Trijntje Oosterhuis
(van CD met tekst op de beamer)
Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee,
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.

Bemoediging en groet
Psalmgebed bij psalm 33, Huub Oosterhuis, 150
psalmen vrij
Liefde begint met zingen.
Zing je lied, mijn stem.
Zingen maakt gelukkig.
Nog nooit heb ik U gezongen
zoals ik me had voorgenomen.
Laat het nu lukken – ik wil bezingen uw droom.
Gij zijt een minnaar van mensen.
Gij blijft de hemelen spreken,
dat zij er morgen weer zijn.
Gij houdt de golven binnen uw sluizen,
sluit de oervloed op in uw kelder.
Gij verlangt het geluk van alle aardbewoners.
En altijd komt uw woord
en komt het goed – Gij wijkt niet
af van uw hart.
Gij aandachtige, ons aangezicht zoekend
die groter zijt dan ons hart –
Gij kent mijn hart, Gij doorgrondt mij.
Enkel het oog van de Levende
zal mijn dood keren, dat ik leef.

Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.
Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven
om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen,
waar snelt je voetstap heen?
Waar is te vinden dat ene,
daar snellen mijn voeten heen.
Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen om jou,
op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.
Verkondiging
Orgelspel

Ik wacht, tot ik thuiskom in Hem.

GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden, uitlopend op stil gebed en Onze Vader

We luisteren naar orgelspel over psalm 33

ZENDING EN ZEGEN

DIENST VAN HET WOORD

Slotlied lied 791, zie
https://www.youtube.com/watch?v=YjKUYCsqoH
A
Zegen

Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Spreuken 3: 1 – 4 & Johannes 15:
9 – 17, door Hans Rigtering ( PG Heemskerk)

Orgelspel

