Startzondag
Protestantse Kerkgemeente Edam
12 september 2021 in de Grote Kerk

voorganger: ds. Truus de Boer
organist: Frans Koning
m.m.v. Nicolaas Cantorij o.l.v. Els Hermanides

Orgelspel over Lied 747 'Eens komt de grote zomer'
Mededelingen door ouderling van dienst
Intochtslied Eerst antifoon door cantorij op psalm 33
Vol is de aarde, vol van Gods genade. Door het woord van de Heer is de hemel
geschapen. Jubelt het uit, getrouwen in de Heer; rechtvaardigen prijzen Hem
samen. Amen.
Vervolgens zingt gemeente Psalm 33: vers 1 en 2
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Zing al wie leeft van Gods genade,
want waarheid is al wat Hij zegt.
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,
op liefde rust zijn heilig recht.
Die zich openbaarde / overal op aarde,
alles spreekt van Hem.
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven,
schiep Hij door zijn stem.
Stilte, Onze Hulp, Groet
Voorstel:
V:
Onze hulp in de Naam van de Heer
A:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
V:
Die trouw is tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van zijn handen
V:
Genade zij u en vrede van God, onze Vader en
van Jezus Christus, de Heer
A:
Amen
Psalm 33: vers 7 en 8
Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,/ Hij laat niet verkwijnen
wie zijn hulp verbeidt.
Koninklijk van gaven/ wil de Here laven
wie ontbering lijdt.
Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde/uwe liefd' ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,/geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.
Inleiding op de Dienst
Gebed van Toenadering
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Lied 1001: vers 1 cantorij, 2 en 3 gemeente

Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ‘t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.
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Kinderkerk : kinderen vertrekken naar eigen ruimte
Lied 288

Inleiding op de Lezing
Lezing: Mattheus 6: 1- 18
Lied ‘The Kingdom of God’ - Taizé.
Cantorij 1 x en daarna samen met de gemeente 2 x

5

Inleiding op de Lezing
Lezing: Johannes 18: 36-37
Acclamatie: Lied 339a 'U komt de lof toe'

Overdenking
Cantorij ‘Notre Père’ (Maurice Duruflé 1902-1986)
Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
gemeente en cantorij samen lied 369b

6

Collecten

(gewoonlijk ingeleid door de diaken)

Kinderkerk : kinderen komen terug
Slotlied 913: vers 1, 2 en 3
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Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.
Zending & Zegen
beantwoord met:

Orgelspel: Preludium en Fuga in G (Johann Schneider, 1702-1788)

Welkom in de Protestantse Gemeente Edam
Voor meer informatie, zie onze website www.kerkgemeente.nl
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