Orde voor de dienst
‘Rondom 4’
zondag 25 september 2022
Thema: ‘God gaat met je mee!’

Voorganger: ds. Martje Veenstra-Oving
Organist: Johannes Dijkstra
Muzikale ondersteuning: ImPress o.l.v. Marieke van Ravenhorst

Van harte welkom in deze kerk, in deze viering. Wij hopen dat je je thuis voelt in ons midden.
Misschien ben je niet zo bekend of geheel onbekend met de gang van zaken in een kerkdienst. Je
mag je vrij voelen om mee te zingen, mee te bidden, mee te luisteren en mee te spreken als dat aan
de orde is. Er zijn in ieder geval geen dingen waaraan je niet mee zou mogen doen.
Bij de ingang ligt het Voorbedeboek. Wil je graag voorbede laten doen in deze dienst, voor jezelf of
voor anderen, vermeld het dan in dit boek.
Voor kinderen van de basisschool is er zondag nevendienst. Tijdens de dienst verlaten de kinderen
het kerkgebouw en gaan naar hun eigen ruimten in ’t Langhuus in de Langstraat. Daar gaan zij met
hetzelfde Bijbelverhaal aan de slag als de mensen in de kerk. Het verhaal wordt creatief verwerkt.
Voor het einde van de dienst komen zij weer terug in de kerk.
Het thema van de dienst is: ‘God gaat met je mee’.
Het Bijbelverhaal over Jakob is een verhaal over bedrog, maar leert ook dat wat je doet, God blijft
omzien naar mensen, ook naar Jakob.
Bijbelverhalen vertellen is voor elke generatie opnieuw belangrijk, omdat het je leert wie je bent en
wie je mag zijn. Zo vertelt de Bijbel ons ook vele verhalen over mensen zoals wij. In de Bijbelse
verhalen wordt zichtbaar hoe God met mensen gaat, maar dat kun je pas ontdekken als je de
verhalen (voor)leest en kent. Dan kun je ontdekken dat God ook een verhaal is begonnen met jou.
Daarom vertellen we elkaar de verhalen.

VOORBEREIDING
Klokgelui, orgelspel, welkom door ouderling van dienst
Aanvangslied: Welkom welkom
(Tekst & Muziek: Marcel & Lydia Zimmer)
Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent
Maar eerst nog even dit
voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...
Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...
Welkom, welkom!
We worden stil voor God
Bemoediging, groet en gebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: De Heer zij met oud en jong, met jullie en u
A: OOK MET U ZIJ DE HEER (je mag gaan zitten)
Kyriegebed
Glorialied: Kom aan boord
(tekst en muziek: Ron Schröder)
Voor de zieken - voor de armen
Voor de mensen met verdriet
Voor het kind dat blijft proberen
Maar toch denkt: het lukt me niet
Voor de zwerver die moet zwerven
En geen plek heeft waar hij hoort
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje

Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand
Voor het meisje dat blijft denken
Alles gaat bij steeds mis
Voor de jongen die al vaker uit de boot gevallen is
Voor het kindje dat nog nooit,
Van trouw of liefde heeft gehoord
Is er altijd nog die Ene en die roept: kom maar aan boord
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand
Kom aan boord
Ook voor jou is er een plekje
Waar je hoort
Laat de hoop niet langer varen
Kom aan boord
Sta niet doelloos aan de kant
Want er is een hart vol liefde
Pak die uitgestoken hand
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Inleiding
Kinderlied o.l.v. ImPress: Ja is ja, nee is nee
(Tekst en muziek: Marcel Zimmer)
Ja is ja, nee is nee.
Beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.
Ja is ja, nee is nee.
Beloofd, is beloofd.
Jezus wil je helpen
als jij in Hem gelooft.
Hij is een God van liefde.
Hij houdt heel veel van jou.
Hij zal je nooit verlaten,
want Hij is altijd trouw.

Ook wij moeten dit leren
om altijd trouw te zijn
en doen wat we beloven
dat geldt voor groot en klein.
Verhaal/gesprek met de kinderen die dit schooljaar vier worden of zijn geworden.
Ieder kind neemt één of beide ouders en de doopkaars mee naar voren.
Aansteken van de doopkaarsen aan de Paaskaars
De kinderen mogen zelf hun naam noemen en krijgen een zegen voordat ze de kaars aansteken.
Zingen o.l.v. ImPres: Onder, boven, voor en achter
(Tekst: Ellen Laninga-van der Veer, muziek: Joost Laninga)
refrein:
onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
onder boven
voor en achter
God is om mij heen
al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land
of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand
al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant
ik ben nooit in mijn eentje want
refrein:
onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
onder boven
voor en achter
God is om mij heen
De doopstenen worden gehaald, de gemeente zingt ondertussen o.l.v. ImPress
refrein:
onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
onder boven
voor en achter
God is om mij heen
al ga ik naar mijn oma met de trein en bus
of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus
al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus
God gaat altijd met me mee dus
refrein:

onder boven
voor en achter
God is altijd bij mij
onder boven
voor en achter
God is om mij heen
De doopstenen worden bij de doopkaarsen gelegd
(daarna gaan de kinderen naar de nevendienst)
RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Bijbel
Genesis 28: 10-22
Zingen lied 146a: 1 en 2
Overweging en aansluitend orgelspel
Zingen lied 806: 1, 2 en 3
RONDOM GEBEDEN EN GAVEN
Pastorale mededelingen
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven (kinderen komen terug uit de nevendienst)
Slotlied: Ik wens jou
(Trinity)
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou

‘k wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang
Zegen en aansluitend zingen: Amen, amen, amen.
Na de dienst is iedereen van harte welkom voor een kop koffie/thee of glas fris.

