Orde voor zondag 3 juli 2022
De derde zondag van de zomer
Emmauskerk Middelharnis
Overstapdienst

Voorganger: Ds. Leendert Jan Lingen
Organist: Peter Jordaan
Solisten: Marlon Meijer en Thérèse van Bennekom
Leiding en kinderen van de kindernevendienst
De volgende kinderen maken de overstap als tieners binnen onze gemeente
1.
2.
3.
4.
5.

Naud Arensman
Syb Boerema
Célèste van Burg
Stefanie van Rossen
Vera Verboom

Thema: Ik ga op reis en ik neem mee …
Voor de dienst kunt u luisteren naar: ‘Welkom in Gods huis’ (LEV)
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis
Welkom van waar je ook komt
'T maakt niet uit waar je wieg ooit stond
Waar je woont, waar je slaapt
Hoe het wel of niet gaat
Welkom van waar je ook komt
God is de gastheer vandaag
In Zijn huis is er altijd plaats
Kom erbij, hier is hoop
Hoe je leven ook loopt
Want God is de gastheer vandaag
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis
God heeft Zijn deur openstaan
Ongeacht wat is misgegaan
Neem je mooie cv

Of je strafblad maar mee
Want God heeft Zijn deur openstaan
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Trek je jas uit, voel je thuis
Welkom in Gods huis

Welkom en mededelingen
Solozang Marlon en Thérèse ‘Heer wijs mij uw weg’ (Opwekking 687)
Heer, wijs mij Uw weg
En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan
Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan
Heer, leer mij Uw weg
Die zuiver is en goed
Uw woord is onderweg
Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is
Leid mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is
Heer, leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind
Dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt
Als mij de wil ontbreekt
Uw weg te gaan
Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan
Heer, toon mij Uw plan
Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan

En waarheen U mij zendt
Als ik de weg niet weet
De hoop opgeef
Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft
Toon mij dat Christus
Heel de weg gelopen heeft
We gaan staan
Stilte
V. Onze hulp is in de naam van de Heer
G. Die hemel en aarde gemaakt heeft
V. Vrede zij u en jou van God, onze Vader, die ons geschapen heeft
G. Die ons omgeeft met liefde en trouw
V. Vrede zij u en jou van Jezus Christus, onze Verlosser
G. Hij is de Weg ten Leven
V. Vrede zij u en jou van de Heilige Geest
G. Die ons vergezelt op onze levensreis.

We gaan weer zitten
Zingen: Lied 216
1.Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2.Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3.Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Gebed
5 kaarsen voor de kinderen
Presentatie en kinderen stellen zich voor
Kinderen gaan naar de nevendient

Zingen: we gaan voor even uit elkaar
Lezing: Matt. 6:24-34 Bijbel in Gewone Taal
24

Syb

Je kunt niet trouw zijn aan twee bazen tegelijk. Want je zult altijd meer liefde
hebben voor de één dan voor de ander. En je zult altijd meer respect hebben voor de
één dan voor de ander. Je kunt dus niet tegelijk voor God en voor het geld leven.
25
Luister naar mijn woorden: maak je geen zorgen over eten en drinken. Want je
leven is veel belangrijker dan eten en drinken. En maak je geen zorgen over kleren.
Want je lichaam is veel belangrijker dan kleren.
26
Kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze werken niet op het land en ze bewaren
geen graan in een schuur. Jullie Vader in de hemel geeft ze te eten. En jullie zijn
voor hem veel belangrijker dan de vogels. 27Maak je dus geen zorgen. Dat heeft geen
zin, je blijft er geen dag langer door leven. 28-29Maak je geen zorgen over kleding. Kijk
eens naar de bloemen die groeien in het veld. Ze werken niet en maken geen kleren.
Toch zijn ze prachtig. Ja, zelfs nog mooier dan koning Salomo in zijn mooiste kleren.
30
Het gras dat vandaag op het veld staat, wordt morgen gebruikt om een vuur te
maken. En toch versiert God het gras met prachtige bloemen. Dan zal God zeker
voor jullie zorgen! Waarom vertrouwen jullie dan niet op hem?
31
Maak je dus geen zorgen. Zeg niet: ‘Hoe komen we aan eten?’ of: ‘Hoe komen we
aan drinken?’ of: ‘Hoe komen we aan kleren?’ 32Met die dingen houden de mensen
zich bezig die God niet kennen. Je Vader in de hemel weet echt wel dat je al die
dingen nodig hebt. 33Houd je bezig met Gods nieuwe wereld en doe wat God van je
vraagt. Dan zal God je al die andere dingen ook geven. 34Maak je geen zorgen over
morgen. Bewaar die zorgen maar voor morgen. Je hebt het al moeilijk genoeg met
vandaag.
Zingen – Lied OPW 807 God van Licht
In mijn twijfels, mijn verdriet
In mijn falen ontbreekt U niet
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
In mijn onrust neemt U mijn hand
In mijn vragen houdt uw Woord stand
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont

Waar U woont
Waar U woont
Storm en golven vrees ik niet
In de morgen zing ik mijn lied
In uw liefde reist U mee
U bent de rust als het stormt op zee
U bent de rust als het stormt op zee
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
U schijnt feller, dan de sterren
Heer, U leidt ons door de storm
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids

Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Ik vertrouw op U
God van licht, wees mijn gids
Leid mij door het donker
Veilig naar de kust
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Waar U woont
Preek van de Week
Gedicht
Ga de reis met God
Ga met God op al je wegen
ga met God, want Hij geeft kracht
ja aanvaard van Hem de zegen
laat Hem schijnen in jouw nacht.
Ga je reis met groot vertrouwen
ga de toekomst met Hem aan
laat de zorgen niet benauwen
weet dat God met jou zal gaan.
Wandel maar en blijf verwachten
weet er is een trouwe Vriend
die jou leidt en Hij geeft krachten
Hij die alle lof verdient.
Ook al moet je door de dalen
ook al gaat het lopen zwaar
ben je bang om toch te falen
roep tot God en Hij is daar.
God is daar in moeiten, zorgen
God.. ja Hij is overal
en in Hem ben jij geborgen
weet dat Hij verlossen zal.
Soms dan zien wij een obstakel
en we lopen ervoor weg

Vera en Stefanie

maar Gods Zoon, Hij is de schakel
heeft Zijn leven afgelegd.
Jezus kwam om hoop te geven
ons te dragen op die reis
Hij betaalde met Zijn leven
met Zijn bloed de hoogste prijs!
Zegening kinderen
Uitdelen tasjes
Zingen – Lied OPW 185 De Here zegent jou
Kindernevendienst

Leiding

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven (2)
De Here zegent u
en Hij beschermt u
Hij schijnt Zijn licht over uw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn
Hij zal Zijn vrede aan u geven
Hij zal Zijn vrede aan u geven
Voorbeden
Zingen: EL 466 Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid

Naud en Célèste

In eeuwigheid
Amen

Tonen collectedoelen - orgelspel
Zingen – Lied OPW 832 ‘Jezus Overwinnaar’
Wisselzang met gemeente
Marlon:
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.
Thérèse:
U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Marlon & Thérèse:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Allen:
De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!
Marlon & Thérèse:
De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.
Allen:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.

Marlon en Thérèse

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Allen:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Allen:
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen
Allen:
Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
Marlon & Thérèse:
Ongeëvenaarde kracht
ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!
U bent Jezus Overwinnaar
U bent Jezus Overwinnaar

We gaan staan
Zegen

