Orde van dienst zondag 19 juni, 09.30 uur, kerk Oudehaske
Voorganger: ds Bindert de Jong, Heerenveen
Ambtsdrager van dienst: Gerrit Leeftink
Orgel/piano: Taco Ruiten
Lector: Annie Tigchelaar
Voorbeden: Wiebren Couperus
Diaken: Martin Nagelhout
Pastoraat: Marie Ruizendaal
Beamer: Willeke van Huizen
Kinderdienst: Pytsje Couperus
Kosters: Tjitte de Vries en Dirk Johan Feenstra
Welkom en mededelingen
DIENST VAN VOORBEREIDING
Openingslied ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’, lied 217: 1, 2, 3
Bemoediging – groet
Vg
ALLEN

dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
LATEN WIJ JUICHEN EN ONS VERHEUGEN

Vg.

Vol mildheid is de Heer, zijn ontferming kent geen grenzen
ALLEN ELKE MORGEN SCHENKT HIJ NIEUWE WELDADEN.
VEELVULDIG BLIJKT ZIJN TROUW

Vg.

Kijk naar de vogels in de lucht:
ze maaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren
ALLEN HET IS ONZE HEMELSE VADER DIE ZE VOEDT

Vg.

Onze hulp is de naam van de Heer
ALLEN SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE
Die trouw is tot in eeuwigheid
ALLEN EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Vg.

Vg.

Genade..

Zingen ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’, lied 217: 4 en 5
Kaars voor Oekraïne wordt aangestoken
Gebed om ontferming

Lofprijzing
Vg.
Looft de Heer, want Hij is goed!
ALLEN WANT ZIJN GOEDHEID DUURT TOT IN EEUWIGHEID. AMEN!
Loflied ‘Zou ik niet van harte zingen’, lied 903: 1 en 2
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezing Lucas 19:1-10
191Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2Er was daar een man die Zacheüs heette. Deze Zacheüs was
hoofdtollenaar, en hij was erg rijk. 3Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was,
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4Daarom liep hij snel vooruit en
klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer Hij voorbijkwam. 5Toen Jezus daarlangs kwam,
keek Hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet Ik in uw huis
verblijven.’ 6Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7Allen die dit
zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te
vinden voor de nacht.’ 8Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Luister, Heer, de helft van
mijn bezittingen zal ik aan de armen geven, en als ik iemand iets heb afgeperst, zal ik het viervoudig
vergoeden.’ 9Jezus antwoordde: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook deze man is een
zoon van Abraham. 10De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Zingen ‘Uw woord omvat mijn leven’, lied 119a: 1, 3 en 4
Verkondiging
Luisterlied ‘Wek mijn zachtheid weer’ Trijntje Oosterhuis https://youtu.be/eDTEeLhXASM
(lied 925)
Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.
Zingen ‘De Heer heeft mij gezien en onverwachts’, gezang 487: 1 en 3 (Liedboek voor de Kerken ’73)
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Danken – bidden – stil gebed – Onze Vader
Collecte
Slotlied ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, lied 834
Zending en zegen
Gezongen amen

