Orde van dienst
Het thema van deze viering is: barmhartigheid
Votum en groet
Aansteken van de kaars
Zingen: Psalm 72: 1, 4, 6
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Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
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Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.
Gebed van ontferming

Het koor zingt het glorialied: Glory glory

Bijbellezing: Micha 6: 1-8
(uit: NBV)
De gerechtigheid van de HEER
Hoor toch wat de HEER zegt!
Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen,
laat de heuvels getuige zijn.
Luister, bergen, naar het pleidooi van de HEER,
hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde.
De HEER heeft een geschil met zijn volk,
hij klaagt Israël aan:
‘Mijn volk, wat heb ik je misdaan?
Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij!
Ik heb je weggeleid,
bevrijd uit de slavernij in Egypte.
Ik zond Mozes, Aäron en Mirjam
om jullie voor te gaan.
Ben je dan vergeten, mijn volk,
wat Balak besloot, de koning van Moab,
wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde?
Ben je vergeten wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal?
Ken je de gerechtigheid van de HEER niet meer?’
‘Wat kan ik de HEER aanbieden,
waarmee hulde brengen aan de verheven God?
Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers,
zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen,
met olie, stromend in tienduizend beken?
Moet ik mijn oudste kind geven voor wat ik heb misdaan,
de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven?’
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Zingen: Zo heeft Micha ons gezegd
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Als God zelf ons onderricht
zal geen volk de oorlog leren
Vrede is het vergezicht
op de hoge berg des Heren.
Leef bescheiden, trouw en recht,
Zo heeft Micha ons gezegd.
3
Dan wordt heel het leven goed
en kan God bij mensen wonen,
wanneer ieder doet wat moet
trouw en liefde wil betonen.
Leef bescheiden, trouw en recht.
Zo heeft Micha ons gezegd.

Preek
Het koor zingt: We shall overcome
We shall overcome,
We shall overcome,
We shall overcome, some day.
Oh, deep in my heart,
I do believe
We shall overcome, some day.
We'll walk hand in hand, 3x
We shall live in peace, 3x
We shall all be free, 3x
Oh, deep in my heart,
We are not afraid, 3x
We shall overcome, 3x
I do believe
We shall overcome, some day.
Voorbeden
Collecte
Er is één collecte.
De helft van deze collecte is bestemd voor een goed doel dat
Arjan Vliegenthart heeft gekozen: Kerk en Buurt Westerpark.
Opbouwwerkster Zwanine Siedenburg licht het doel kort toe. Zie
ook: kerkenbuurtwesterpark.nl.De andere helft van de collecte is
bestemd voor de organisatie van Preek van de Leek.

Slotlied: Lied 315
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En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
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Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegenwens

Het koor zingt: One love

We nodigen je van harte uit om onder het genot van een drankje
nog even na te praten over deze Preek van de Leek.
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