LAUDEN
Zomer 2018 Lutherse Kerk Woerden: De Tijdingen van Job

Orde van dienst voor het morgengebed op zondag 5 augustus 2018
▪

Stilte

▪

Aansteken van de kaarsen

▪

Welkom

▪

Openingsvers en lofprijzing: Lied 190a
(Wij gaan staan)

▪

Morgenlied: Lied 210
(Wij gaan zitten)

▪

Toelichting op het thema en de keuze voor de hoofdstukken uit het boek Job

▪

Psalm 55: 1, 2, 6 met antifoon
Toen ik riep tot de Heer, hoorde Hij naar mijn stem.
Werpt wat u benauwt op de Heer, Hij zal voor u zorgen.

▪

Lezingen uit Job Hfd. 22 en 23
Tussen de beide hoofdstukken en na hoofdstuk 23 een moment van inkeer en
bezinning.

▪

Canticum: Lied 511, bestaande melodie met tekst van Wim Pendrecht (ZOZ)
(Solostem vs. 1 en 3, gemeente vs. 2 en 4)

2. Zij kunnen, zonder dat zij iets misdeden,
veranderen in dragers van het leed
en bovenmate tillen aan een heden,
dat diepe wonden slaat en pijnlijk heet.
3. Zij tillen aan de zwaarte van het heden
en hopen op verlichting van de pijn,
die angsten intoomt uit een ver verleden
en toekomst biedt in eenvoud: brood en wijn.
4. Zij hopen op bevrijding uit de angsten,
die het bestaan beklemmen tot en met,
willen vertrouwen als het hart het bangst is,
de roep om recht het luidst wordt ingezet.
▪
▪
▪
▪

Gebedsaanhef: lied 190a (blz. 498 bovenaan)
Vier voorbeden, met acclamatie lied 367e
Stil gebed
Onze Vader (met gesproken doxologie)
(Wij gaan staan)

▪

Zegenbede en acclamatie: lied 190a (blz. 498 onderaan)

▪

Slotlied: 910
(Wij gaan zitten)

▪
▪

Orgelspel
Kaarsen worden uitgeblazen

In deze dienst:
Liturgen: Maarten en Joke van Diggelen, liturgische ondersteuning Wim en Cathy van Beek
Organist: Klaas Doornbos
De opbrengst van de collecte bij de uitgang is bestemd voor de Stichting Fotografie tegen Armoede
Volgende week zondag 12 augustus is er weer een morgengebed. De lezing is dan Job 42 Van harte welkom.

