Liturgie eredienst op zondag 8 mei 2022 om 10.00 uur
in de protestantse kerk in Nieuw Vossemeer
en via de beamer in de
Sint Martinuskerk in Halsteren

Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Koster
Videoregistratie:

ds. Henk van het Maalpad
mevr. Lysbeth Strating
dhr. Jan van Staalduinen
dhr. Johan Heuseveldt
dhr. Martin Vooijs

VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Moment van stilte ter voorbereiding op de dienst
Aansteken van de kaarsen
:
Aanvangslied: Lied 287: 1, 2, en 5 (staande )

Groet en bemoediging
voorg.
allen
voorg.
allen
voorg
allen

De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Onze hulp is de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die niet loslaat het werk van zijn handen
maar trouw is in eeuwigheid.

Drempelgebed
(Hierna gaat de gemeente zitten)
Zingen: Lied 66: 1, 3 en 7
Kyriegebed, besloten met: Heer ontferm U

Glorialied (staande|): Lied 645: 1, 2, 4 en 6
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RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Numeri 27: 12 - 23 (NBV21)
De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim deze berg in het Abarimgebergte,
zodat je kunt uitkijken over het land dat Ik de Israëlieten geef. 13
Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd
worden, net als je broer Aäron. 14 Dat is omdat jullie in de woestijn
van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen
mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond
voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de
woestijn van Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16 ‘Moge de
HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan
iemand over het volk aanstellen 17 die het kan leiden en de troepen
kan aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als een kudde
schapen zonder herder.’ 18 De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua,
de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit.
Leg hem de hand op 19 en laat hem plaatsnemen voor de priester
Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid
de leiding aan hem over 20 en laat hem delen in het aanzien dat jij
geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 21 Wanneer
er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester
Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER
de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere
Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ 22 Mozes deed
wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet
hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele
gemeenschap, 23 legde hem de handen op en droeg de leiding aan
hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen
Zingen: Lied 362: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Johannes 10: 22 – 30 (NBV 21)
In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was
winter. Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo. Daar
kwamen de Joden om Hem heen staan, en ze vroegen Hem: ‘Hoe
lang houdt U ons nog in het onzekere? Als U de messias bent, zeg
het ons dan ronduit.’ Jezus antwoordde: ‘Dat heb Ik u al gezegd, maar
u gelooft het niet. Wat Ik in naam van mijn Vader doe getuigt over Mij,
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maar u wilt Me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. Mijn
schapen luisteren naar mijn stem, Ik ken ze en zij volgen Mij. Ik geef
ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit
mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft gaat alles te
boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de
Vader en Ik zijn één.’
Zingen: Lied 23: 1
verkondiging
Meditatief orgelspel
Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7
Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.
Collecten:

1e Diaconie
2e ZWO
3e Onderhoud kerken

ZENDING EN ZEGEN
Slotlied: Lied 763: 1, 2, 4 en 5 (staande)
Zegen
Orgelspel

MEDEDELINGEN
Koffiedrinken
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te
blijven drinken en elkaar te ontmoeten.
Kerkdiensten
Zondag 15 mei 2022 om 10.00 uur in Nieuw Vossemeer. In deze dienst
gaat ds. Hans de Bie voor.
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