ONTMOETINGSDIENST

Zondag 7 april 2019 – 10.00 uur
in “De Ark” – Krimpen aan den IJssel
Voorganger: ds. Wim Scheltens uit Lunteren
Thema: ‘Voor het blok gezet”
Interkerkelijk Koor INTERCESSION uit Rotterdam
o.l.v. Bernard Hoving
Everhard Zwart – orgel

Zingen voor de dienst:
- ELB 343
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van uw heerlijkheid.

In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

Voor hen die tegen mij zich wendden,
werd ik een smaad, o God,
het mikpunt van hun spot.
Ik werd een schrik voor mijn bekenden:
komt men op straat mij tegen
dan kiest men and’re wegen.

- Vreugdelied
(mel.: Eén naam is onze hope)
De zang brengt ons tezamen,
wij leven in ons lied,...
God heeft de mens geschapen
tot vreugde, de muziek
gepaard aan onze stemmen,
het is een klare wel
die opspringt en ons meevoert
in klankrijk samenspel.
De schepping te bezingen,
de wijde zee, de wind,
de pracht van wolkenluchten,
een beek die als een lint
zich slingert door het landschap
als was het haar domein,
zo zijn ook wij verknocht aan
opbloei en zonneschijn.

Zingen: ELB 25
- staande
(1 allen, 2 mannen, 3 vrouwen, 4 allen)
Looft de HERE, mijn ziel.
Looft de HERE, mijn ziel,
en alles wat in mij is
zijn heilige Naam.
Koorzang: - Remember
- I’m gonna sing
Zingen: Wij komen biddend voor u staan
Wij komen biddend voor u staan
en roepen U eerbiedig aan,
o God, die leven zijt en licht,
op U is onze hoop gericht.

De schoonheid der seizoenen,
de tooi van elk getij,
de beurtzang van de vogels,
de zomer bont en blij,
het goudblad van het najaar,
het sneeuwkleed wit en puur,
daarin zien wij Gods glorie,
zijn lof in de natuur.

Vader, die in de hemel zijt,
uw goedheid is van eeuwigheid,
wees ons op aarde zeer nabij,
in uw ontferming schuilen wij.

Koorzang: - Open hearts and open doors
Welkom
Intochtslied: Psalm 31: 1, 4 en 9
Op U vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

Stil gebed, votum en groet

- staande

Heer Jezus, gij weet hoe de haat
de liefde naar het leven staat.
Gij kent het vallen van de nacht,
uw opstanding is onze kracht.
Heilige Geest, wees zelf het lied,
dat troost geeft in ons zielsverdriet.
O licht, dat in uw hoge staat
de wereld ver te boven gaat.
Gebed

- Projectlied - Uitleg - Lied van het Licht
- Kinderen mogen naar de nevendienst
Schriftlezing: Lucas 23: 26 - 32

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Zingen: Psalm 22: 1 en 2
Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij
en blijf zo ver, terwijl ik tot U schrei,
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij?
Hoe blijft Gij zwijgen?
Mijn God, ik doe tot U mijn kreten stijgen
bij dag, bij nacht. Tot U slechts kan ik vluchten,
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten
in klacht op klacht.

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Nochtans, op U, o God die heilig zijt
en troont op lofgezangen, U gewijd
door Israël dat gij hebt uitgeleid,
steunt ons vertrouwen,
immers, de vaad'ren bleven op U bouwen,
dat Gij hen naamt in heilige bescherming:
Gij hebt, als zij U riepen om ontferming,
hen niet beschaamd.

Slotlied: ELB 346
- staande
Ik wil zingen van mijn Heiland,
van zijn liefde, wonder groot,
die zichzelven gaf aan 't knruishout
en mij redde van de dood.
Refrein: Zing, o zing van mijn Verlosser,
met zijn bloed kocht Hij ook mij,
aan het kruis schonk Hij genade,
droeg mijn schuld en ik was vrij.
'k Wil het wonder gaan verhalen,
hoe Hij op zich nam mijn straf;
hoe in liefde en genade,
Hij 't rantsoen gewillig gaf.
Refrein

Koorzang: - By Faith
- Via Dolorosa
Verkondiging
Zingen: NLB 578: 1, 2, 4 en 6
O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de prins der glorie stierf;
ik wil om U zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.
Bewaar mij dat ik roemen zou
dan in mijns Heren Christi dood.
Al wat ik anders noemen zou
is niets bij dit mysterie groot.
Het rode bloed, zijn koningskleed
bedekt het schandelijke kruis,
dat wordt door alles wat Hij leed
de levensboom van ’t paradijs.
De aarde zelf is veel te klein
voor wie U waarlijk loven wil.
Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.
- Kinderen komen terug.
Koorzang: - Alive, forever amen
- Evry time I feel the Spirit
Gebeden
Collecten
Tijdens de collecte zingen:
ELB 203
Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond.

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen,
spreken van zijn grote kracht,
Hij kan overwinning geven
over zond' en satans macht. Refrein
Ik wil zingen van mijn Heiland,
hoe Hij smarten leed en pijn,
om mij het leven weer te geven,
eeuwig eens bij Hem te zijn. Refrein
Zegen
Zingen: NLB 416: 4
Ga met God en Hij zal met je zijn tot wij weer
elkaar ontmoeten, in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Uitleidend orgelspel
2019
Krimpen Zingt - 5 mei - 18.30 uur BEVRIJDINGSDIENST
Ds. Leonie Bos uit Gouda
Gezamenlijke koren o.l.v. Everhard Zwart en
Arie de Korte
Koperensemble Muziekvereniging Concordia
Krimpen Zingt - 29 september - 18.30 uur
Ds. Robert-Jan van Amstel uit Rotterdam
Trumpets of the Lord o.l.v. Rob van Dijk
Ontmoetingsdienst - 27 oktober - 10.00 uur
Ds. Margriet van der Kooi uit Woerden
Koor Concertante o.l.v. Daniel Rouwkema
Krimpen Zingt - 24 november - 18.30 uur
Ds. Louis Krüger uit Rotterdam
Interkerkelijk Koor Kairos o.l.v. Arie de Korte

