Orde van dienst zondag 9 augustus 2020
Protestantse gemeente Tubbergen
Voorganger: ds. Hanneke Paas uit Nijverdal
Organist: Gerbert-Jan Hendriksen
Orgelspel
Welkom en mededelingen
We gaan staan
Intredepsalm 42: 1 en 5
1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
5. Laat zijn trouw de dag verblijden
en zijn lied de duisternis.
Tot Hem roep ik in mijn lijden,
die de God mijns levens is:
Vaste grond van mijn bestaan,
waarom ziet Gij mij niet aan?
Moet ik onder ’s vijands slagen
thans dit somber rouwkleed dragen?
Groet en bemoediging
We gaan zitten
Psalm 42: 7
7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor de Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.
Gebed om ontferming en de weg die God ons wijst
(Kolossenzen 3: 12-17)
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Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en
hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in
goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
13
Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets
te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u
elkaar vergeven. 14En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de
band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw hart
de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen
als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat
Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en

vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen
en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade
ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer
Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Glorialied 487: 2 en 3
2. Eer zij God die onze Vader
en die onze koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo.
3. Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo.
Gebed bij de opening van Gods Woord
Schriftlezing: Openbaring 3: 7-13
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Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:
“Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel
van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand
sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen: 8Ik weet
wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u
openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook
al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat
ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend. 9Ik zal
mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die
zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich
eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik
u heb liefgehad. 10Omdat u trouw bent gebleven aan mijn
gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn
wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt,
als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef
worden gesteld. 11Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u
hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen
afnemen. 12Wie overwint maak ik tot een zuil in de
tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan.
Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de
stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God
vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen
nieuwe naam. 13Wie oren heeft, moet horen wat de
Geest tegen de gemeenten zegt.”

Lied 799: 2 en 6
2. Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Kom en vertrouw op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

6. Wij moesten het maar wagen
– ’t is wel het wagen waard –
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Kom, ga met Jezus mede
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!
Schriftlezing: Jesaja 22: 15-23

2. Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - Onze Vader
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God, de HEER van de hemelse machten, zei tegen mij:
‘Ga naar Sebna, die beheerder van het paleis, en zeg:
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“Wat komt u hier doen? Welke voorouders hebt u hier,
dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?”’
(Sebna had namelijk hoog in de rotsen een laatste
rustplaats voor zichzelf uitgehouwen.) 17‘“Met een
krachtige worp zal de HEER u wegwerpen, hoe geweldig u
ook bent. Hij pakt u op, 18wikkelt u ineen tot een bal en
werpt u naar een uitgestrekt land. Dáár zult u sterven,
daarheen zullen uw praalwagens gaan. U bent een
schande voor het huis van uw meester. 19Daarom
ontneem ik u uw ambt en beroof u van uw post.
20
Op die dag zal ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van
Chilkia, ontbieden. 21Ik zal hem met uw gewaad kleden en
hem uw gordel omdoen; uw macht draag ik aan hem
over. Hij zal als een vader zijn voor de inwoners van
Jeruzalem en het volk van Juda. 22Ik zal hem de sleutel
overhandigen van het huis van David; wanneer hij
opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan
niemand openen. 23Ik zal hem bevestigen, als een pin in
stevige grond; voor zijn familie zal hij als een erezetel
zijn.”’

Lied 466: 4
4. Ontsluit, Gij die de sleutel zijt,
die opendoet en niemand sluit,
het huis van dood en duisternis
waarin uw volk gekluisterd is!
O kom, o kom, Emmanuël!
Verblijd uw volk, uw Israël!
Verkondiging ‘Wat is het geheim van kleine kracht?’
Gezang 296: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken)
1. Ik kom met haast, roept Jezus' stem.

Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.
Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

Toelichting bij de collecte
We gaan staan
Slotlied 801: 1, 4 en 6
1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.
4. In ons hart is dit de luister,
dit de liefde die ons leidt
op de kruistocht door het duister
naar de lichte eeuwigheid.
6. Eén van hart en één van zinnen,
één in onze aardse strijd,
in ons hemels overwinnen,
één in tijd en eeuwigheid.
Zending en zegen
Voorganger: …,
ALLEN:
AMEN (gesproken)
Orgelspel

