Orde van de digitale dienst zondag 2 mei 2021
“ Poststraatkerk” om 9.30 uur
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Organist:
m.m.v.

mw.
dhr.
dhr.
enkele

Petra de Kruijf
A. Kroeze
H. de Muinck
zangers uit onze gemeente

Inleidend orgelspel
Lied voor de dienst:

lied 287: 1, 2, 5

Welkom -mededelingen
Dienst van de voorbereiding
Stilte
Bemoediging en groet
Zingen:

Lied 283: 1, 2, 3

Openingsgebed
Zingen:

lied 283: 4, 5

1

Dienst van het woord
Inleiding op het thema: ‘Geduld is een goede zaak’
Moment voor de kinderen en filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=HhpLHBq_7N0
Schriftlezing:

Psalm 27

1

Van David.
De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?
2
Kwaadwilligen kwamen op mij af
om mij levend te verslinden,
mijn vijanden belaagden mij,
maar zij struikelden, zij vielen.
3
Al trok een leger tegen mij op,
mijn hart zou onbevreesd zijn,
al woedde er een oorlog tegen mij,
nog zou ik mij veilig weten.
4
Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
5
Hij laat mij schuilen onder zijn dak
op de dag van het kwaad,
hij verbergt mij veilig in zijn tent,
hij tilt mij hoog op een rots.
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6

Daarom heft zich mijn hoofd
fier boven de vijanden rondom mij,
ik wil offers brengen in zijn tent,
hem juichend offers brengen,
ik wil zingen en spelen voor de HEER.
7
Hoor mij, HEER, als ik tot u roep,
wees genadig en antwoord mij.
8
Mijn hart zegt u na:
‘Zoek mijn nabijheid!’
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken,
9
verberg uw gelaat niet voor mij,
wijs uw dienaar niet af in uw toorn.
U bent mij altijd tot hulp geweest,
verstoot mij niet, verlaat mij niet,
God, mijn behoud.
10
Al verlaten mij vader en moeder,
de HEER neemt mij liefdevol aan.
11
Wijs mij uw weg, HEER,
leid mij op een effen pad,
bescherm mij tegen mijn vijanden,
12
lever mij niet uit aan mijn belagers.
Valse getuigen staan tegen mij op
en dreigen met geweld.
13
Mag ik niet verwachten
de goedheid van de HEER te zien
in het land van de levenden?
14
Wacht op de HEER,
wees dapper en vastberaden,
ja, wacht op de HEER.
Zingen:

Lied 904: 1, 4, 5
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Evangelielezing:

Lucas 13: 6-9

6

Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn
wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond
geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of
die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij
dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier zei:
“Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb
omgespit en hem mest heb gegeven, 9misschien zal hij dan het komende
jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’
Verkondiging
Frank Kaman “U zij de glorie’
https://www.youtube.com/watch?v=SXXocPiuTpA
Zingen:

Lied 791: 1, 2, 3, 6

Dienst van gebeden en gaven
Dank en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

4

Inzameling van de gaven:
1e Diaconale collecte voor Kerk in Actie – Jong Protestant
Kerk als thuisplek voor jongeren
Hoe maak je de kerk aansprekend voor de jongeren en hoe houd je
binding met ze. Kerk in Actie houdt zich hier mee bezig door onderzoek
te doen maar ook tips en adviezen te geven.
Het is belangrijk dat we weten wat we moeten doen om de jongeren
zich thuis te laten voelen in de kerk.
Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekening
nummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding
van Jong Protestant.

2e collecte: Plaatselijk kerkenwerk.
Uw bijdrage voor de collecte voor de kerk kunt u overmaken op het
rekening: NL 97 RABO 0373 7351 38 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente
Stadskanaal

Zingen:

lied 422

Zending en zegen: beantwoord met:
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Zingen:

Lied 708: 1, 6
i.v.m. de verjaardag van onze Koning.

Voorbede:
Wanneer u een voorbede wilt, kunt u voor de dienst contact opnemen met
de ouderling van dienst of met de predikant.
De predikant neemt de voorbede dan mee in de gebeden.
Ds. Dirk Wams:
@ d.wams@pknstadskanaal.nl
 0599-324326
Ds. Bindert de Jong
@ b.dejong@pknstadskanaal.nl
 0599 -213264
Zondag 9 mei om 9.30 uur
Semsstraatkerk: ds. D. Wams

Wij wensen u een goede zondag,
een fijne week en zien u graag terug.
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