ORDE VAN DIENST

voor de bijzondere dienst van Woord en gebed
ter gelegenheid van de hereniging van
de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk
te Gouda

op zondagmiddag 15 januari 2017 om 17.00 uur
in de Sint-Janskerk te Gouda
Voorgangers:
ds. L.G. Bos en ds. D.E. van Dorsten (liturgie)
ds. C. van den Berg (Woordbediening)
Organist: dhr. Chr. Ingelse
Band: Blended
en m.m.v. diverse gemeenteleden uit alle wijken

Het logo van de Protestantse Kerk Gouda (officiële naam
Protestantse Gemeente Gouda) is gebaseerd op de zegels van de
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente. In beide zegels zit
veel symboliek die in het nieuwe logo behouden blijft. De handen uit
het zegel van de Hervormde Gemeente zijn opnieuw afgebeeld. Zij
zijn nog steeds samengevouwen als teken van samenwerking en
vriendschap, maar ook open en naar boven gericht als teken van
verwachting van het werk van de Heilige Geest, afgebeeld als een
duif. De lelies uit het zegel van de Gereformeerde kerk liggen in de
handen verwijzend naar de kerk als bruid van Christus. De
achtergrond van het logo wordt gevormd door de oranje bladeren van
de goudsbloem. Een symbool voor de stad Gouda. De oranje kleur
verwijst ook naar het logo van de PKN. Op de bladeren is het kruis
van Christus geprojecteerd in de vorm van een witte uitsparing. Net
als bij de oude zegels is de naam van de nieuwe gemeente rondom
het logo afgebeeld.
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AANVANG

Blended: Breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
Refrein
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Refrein
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Woord van welkom
Ieder gaat staan
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4
Juicht Gode toe, bazuint en zingt
Treedt nader tot gij Hem omringt
gij aard’ alom, zijn rijksdomein
zult voor de HEER dienstvaardig zijn.
Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
Zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”
Treedt statig binnen door de poort
Hier staat Zijn troon, hier woont Zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan:
gebenedijd Zijn grote Naam.
Want God is overstelpend goed.
Die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart Zijn trouw.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Ieder gaat zitten
De paaskaars wordt aangestoken
Tekst: 1 Johannes 1: 5 - 7
God is licht, er is in Hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen
dat we met Hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister
gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan
we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we met
elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van
alle zonden.
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Zingen: Lied 1005
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein:
Christus ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein
Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek voor ons allen,
U bent de vredevorst.
Refrein
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.
Refrein
Met zoveel gaven genoeg aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is!
Refrein
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SCHULDBELIJDENIS
Voorganger: De kerk is steeds opnieuw geroepen om zich te
bekeren tot haar hoofd: Jezus Christus. Naast al de zegeningen die
God door de kerk heeft geschonken aan mensen binnen en buiten de
kerk, erkennen we ook onze onderlinge strijd en verdeeldheid. Deze
zijn in tegenspraak met het gebed van Jezus tot de Vader in
Johannes 17: 23: ‘dat zij volkomen één zullen zijn, zodat de wereld
zal begrijpen dat U mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad, zoals U
mij liefhad.
Laten we onze zonden belijden
en bidden om vergeving
en genezing van de wonden
die het gevolg zijn van onze verdeeldheid.
Barmhartige God, de liefde van Christus brengt ons ertoe vergeving
te vragen, omdat we telkens weer tekortschieten in de liefde.
Voor de zonde van liefdeloosheid bidden wij:
Allen: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars
vergeven
Stilte
Gemeente: Kyrie eleison

Voorganger: Rechtvaardige Schepper van hemel en aarde, de liefde
van Christus brengt ons ertoe vergeving te vragen voor het laten
voortbestaan van de scheiding tussen onze kerken, voor het
uitbannen van onze broeders en zusters uit ons vroegere
gemeenschappelijke thuis en voor alle daden van religieuze
onverdraagzaamheid in het heden. Voor de zonde van verbroken
gemeenschap en onverdraagzaamheid bidden wij:
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Allen: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars
vergeven
Stilte
Gemeente: Kyrie eleison

Voorganger: Abba Vader, de liefde van Christus brengt ons ertoe
vergeving te vragen voor het gescheiden leven van ons, christenen,
ver verwijderd van onze gemeenschappelijke roeping om mee te
werken aan het welzijn van de hele schepping. Voor de zonde van
gescheidenheid bidden wij:
Allen: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars
vergeven
Stilte
Gemeente: Kyrie eleison

Voorganger: Heer van de hemelse machten, de liefde van Christus
brengt ons ertoe vergeving te vragen voor ieder misbruik van macht.
Voor onze zelfgenoegzaamheid waardoor we ons distantiëren van
onze broeders en zusters in Christus en van de gemeenschap waarin
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wij leven. Voor de zonde van machtsmisbruik en
zelfgenoegzaamheid bidden wij:
Allen: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars
vergeven
Voorganger: Goede God en Vader in de hemel,
Wij danken U voor de vergeving van onze zonde in Christus Jezus,
Uw Zoon.
Verander ons naar zijn gelijkenis door de kracht van Uw Geest.
Help ons dienaren van de verzoening te zijn.
Genees de gescheidenheid van onze kerken.
Maak ons tot instrument van uw vrede in deze wereld.
Waar haat heerst, laat ons liefde brengen
Waar schuld kwelt, laat ons vergeving uitspreken
Waar tweedracht is, laat ons eenheid brengen
Waar twijfel tobt, laat ons vertrouwen voeden
Waar wanhoop woekert, laat ons hoop brengen
Waar duister daalt, laat ons licht uitstralen
Waar verdriet is, laat ons vreugde brengen
Uw koninkrijk kome door Christus, onze Heer
Amen.
Zingen: Lied 51b
Create in me a clean heart oh God
and renew a right spirit within me

)
) 2x

Cast me not away from thy presence, Oh Lord
And take not thy Holy Spirit from me
Restore unto me the joy of thy salvation
And renew a right spirit within me
vertaling:
Schep, o God een zuiver hart in mij
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest
Neem uw Heilige Geest niet van mij.
hergeef mij de vreugde van Uw heil
en vernieuw een vaste geest in mij.
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed om de opening van het Woord
1e schriftlezing: Psalm 133 (Herziene Statenvertaling)
Broederlijke liefde
1 Een pelgrimslied, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het
dat broeders ook eensgezind samenwonen.
2 Het is als de kostelijke olie op het hoofd,
die neerdruipt op de baard, de baard van Aäron,
die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed.
3 Het is als de dauw van de Hermon
die neerdaalt op de bergen van Sion.
Want daar gebiedt de HEERE de zegen
en het leven tot in eeuwigheid.

Zingen: Psalm 25: 2 en 7
HERE, maak mij uw wegen,
door Uw woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen,
en waarheen G’ Uw treden wendt.
Leid mij in Uw waarheid, leer
ijv’rig mij Uw wet betrachten;
want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k blijf U al den dag verwachten.
Gods verborgen omgang vinden,
zielen, daar Zijn vrees in woont;
’t heilgeheim wordt aan Zijn vrinden,
naar Zijn vreêverbond, getoond.
d’ Ogen houdt mijn stil gemoed
opwaarts om op God te letten;
Hij, die trouw is, zal mijn voet
voeren uit der bozen netten.
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2e Schriftlezing: Efeze 3: 14-21 (Nieuwe Bijbelvertaling)
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op
aarde.
16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en
sterkte schenken door zijn Geest,
17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u
geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en
de diepte kunnen begrijpen,
19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat,
opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.
20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is
oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken,
21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in
alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Verkondiging van het woord, thema: Samen

ANTWOORD
Orgelspel: Nun danket alle Gott

Johann Sebastian Bach

Vredegroet: we groeten elkaar in de naam van Jezus en wensen
elkaar Zijn vrede
Zingen: Opwekking 194
Refrein:

U maakt ons een
U bracht ons te samen
wij eren en aanbidden U. (2x)

Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin. (2x)
Refrein
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Wordt Uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam.
Iedereen zal deel zijn van uw gezin. (3x)
Refrein
Inzameling van de gaven,
Blended speelt: Bouw Uw koninkrijk

VIERING VAN DE EENHEID
Gezongen geloofsbelijdenis: Lied 340b
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en
der aarde.
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en
begraven,
nedergedaald ter helle; ten derde dage wederom opgestaan van de
doden;
opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des
almachtigen Vaders;
vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap
der heiligen;
vergeving der zonden;
wederopstanding des vlezes;
en een eeuwig leven.
Amen
Verklaring van eenheid en dankbaarheid
Zingen: Gezang 314: 1, 3 en 4 (Liedboek 1973)
Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
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Nabij of ver, wij zijn verbonden:
Eén Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saâm,
wij roemen in één Vadernaam.
Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader
Een kudde, een Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des heils verscheen,
dan worden aard' en hemel een!
Voorbede door diakenen
Stilte
Gezamenlijk bidden Onze Vader
Zingen: Lied 838
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
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Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

UITZENDING EN ZEGEN
Aansteken van de kaarsen: als teken van onze eenheid in Christus
ontsteekt een vertegenwoordiger van elke wijkgemeente een kaars
aan de paaskaars en zij geven het vuur door aan elkaar. Na de
zegen dragen zij dit licht achter de voorganger de kerk uit en nemen
het mee naar hun eigen wijkgemeente.
Zingen: Gezang 476: 1, 4 en 5 (Liedboek 1973)
Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, voor de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel
kind der maagd, Immanuël!
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Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis
huis waarin uw vrede is.
Levensvorst, U loven de geslachten,
en tot uw verborgen tijd
blijft de bruid uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag
met U triumferen mag.
Zegen
Uitleidend orgelspel
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