
Orde van dienst voor zondag 5 maart 2023    
Protestantse gemeente Uitgeest-Akersloot

Vloek
      en

Zegen

Voorganger: Ds. Edward Kooiman 
Organist: Lisette van Veluw

Lector: Corrie Lijesen

Welkom en mededelingen en aansteken van de Paaskaars

Zingen: Lied 216: 1, 2 en 3

Groet en Bemoediging 
V. De genade van de Heer is met u
A. OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V. In Zijn naam zijn we hier bij elkaar

Zijn aanwezigheid zoeken wij
Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn

A. WEES HIER AANWEZIG.
V. Doe ons herademen in Uw ontferming, 

Roep ons in het licht van uw genade, 
opdat wij leven tot Uw eer. 

A. AMEN
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Waar het vandaag over gaat: Vloek en Zegen

Gebed bij deze zondag

Zingen: Lied 146: 1, 3 en 5

1e Lezing: Deuteronomium 11: 26 -28 (Vertaling NBV) 
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze: tussen zegen en vloek. Zegen, als u gehoorzaam
bent aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud. Vloek, als u zijn
geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs en achter andere goden
aan loopt die u eerst niet kende 

Zingen: Lied 316: 1, 2, 3 en 4

2e Lezing: Numeri 6: 22 – 27 (vertaling: NBG 1951)
De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: 
Zó zult gij de Israëlieten zegenen: 
De Here zegene u en behoede u; 
de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; 
de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. 
Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, 
en Ik zal hen zegenen. 

Zingen: De aarde is vervuild (A.F. Troost / melodie: Lied 756)

De aarde is vervuild, 
veroordeeld tot de dood,
de schepping schreeuwt zij huilt, 
zij kreunt in barensnood!

De aarde is vervuild, 
tot in de verste hoek
de zegen wordt geruild, 
verkwanseld voor een vloek.

 
de aarde wordt vervuld, 
door kinderen van licht
en onze oude schuld, 
bedekt voor zijn gezicht.

De aarde wordt vervuld: 
Gods liefde uitgestort
zie hoe uit zijn geduld, 
de hof herboren wordt

Overweging
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Zingen: Door tijd en ruimte (A. Bronswijk / melodie: Lied 248)

Door tijd en ruimte gaan wij mensen
als vogels in hun vrije vlucht
langs wegen van geboortepijnen
opzoek naar waarheid en geluk

Om heelheid, uitzicht gaan wij mensen, 
de lange reis die leven heet
door medelijden, medeleven
door zegen en vloek, met hart en ziel. 

Geef ons de moed om lief te hebben, 
door hoogte, diepte heen te gaan
de broosheid van onszelf te kennen
en bij uw woorden stil te staan.   

Dankzegging en voorbeden
-afgesloten met stil gebed en Onze Vader...

Inzameling der gaven

Slotlied: Lied 791: 1, 2, 4 en 5

Wegzending en Zegen
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