Opzet voor de dienst op 11 april 2021 in de Koepelkerk
Thema: Heer, leer ons bidden
lezing
: Aly ten Hoor
gebeden
: Jenneke van Delden
Voorganger
:Ds. G. Olde
Ouderl.v.dienst
:G.v.d. Bosch
Organist
:Henk Weurding
1e collecte
:
Diaconie
2e collecte
:
Kerkelijk beheer
3e collecte
:
Rente en aflossing
Welkom/ mededelingen ouderling van dienst
Zingen: Psalm/ NLB 116: 1 en 3 God heb ik lief, want die …
1.God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3.Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Stil gebed, aanvangswoord en groet
Uit de gemeente – mededelingen
Zingen als paaslied: NLB 642: 1, 7 en 8 Ik zeg het allen dat Hij leeft
1.Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.

7.Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

8.’t Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
Gebed
Richtlijn ten leven: Romeinen 12: 9- 21
9Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10 Heb elkaar lief met de
innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet
bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt,
wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van
de heiligen en wees gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.
15Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet
hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad
met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. 18Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles
in het werk om met alle mensen in vrede te leven. 19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar
laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik
zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te
drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’. 21Laat u niet overwinnen door het kwade, maar
overwin het kwade door het goede.
We luisteren naar het kinderlied: God heeft alle macht

Gebed om het licht van Gods Geest
1e Lezing Lukas 11: 1- 4 en 9- 13
1Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem:
‘Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft.’ 2Hij zei tegen hen: ‘Wanneer
jullie bidden, zeg dan:
“Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. 3Geef ons dagelijks het brood dat
wij nodig hebben. 4Vergeef ons onze zonden, want ook wijzelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving.”’
9Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je
worden opengedaan. 10Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden
opengedaan. 11Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een
slang geven? 12Of een schorpioen, als het om een ei vraagt? 13Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je
kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven
aan wie hem erom vragen.’
2e Lezing Johannes 16: 16, 23-27
16Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’ (….)
23Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn
naam – hij zal het je geven. 24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je
zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.
25Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar
jullie zonder omwegen over de Vader vertel. 26Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer
namens jullie aan de Vader te vragen, 27want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij liefhebben en
geloven dat ik van God ben gekomen.
We luisteren naar NLB 995 O Vader, trek het lot U aan
1.O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2.O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Verkondiging
Evangelisch lied 79: 1- 3 Vrede zij u
1.Vrede zij U, vrede zij u.
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.
Vrede zij U, vrede zij u,
Gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook U.
3.Ontvangt mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.
Ontvangt Mijn Geest, heilige Geest
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

2.Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in U zijn,
dat maakt u vrij.
Blijft in mijn vrede, blijft in Mij.
Mijn Woord moet in U zijn,
dat maakt u vrij.

Nothing is impossible- Interkerkelijk mannenkoor Drachten met opname uit de Koepelkerk
I read on the Bible the promise of God,
That nothing for Him is to hard;
Impossible things He has promised to do,
If we faithfully trust in His word.
refrein:
Nothing is impossible when you put your trust in God
Nothing is impossible when you’re trusting in His Word.
Heark en to the voice of God to thee:
“Is there anything too hard for Me?”
Then put your trust in God alone and rest up in His Word;
For ev’rything, O ev’rything, Yes ev’rything
Is possible with God.
2.The word of the Lord is an anchore secure,
When winds of uncertainty blow:
Though man in his weakness may falter and fail,
His Word will not fail us we know.
refrein
3.Creator of all things, with infinite pow’r.
He spoke! They appeared by His mouth;
Impossible things are not known unto Him,
He made us, He ruleth the earth.
refrein
Dank- en voorbeden
Onze Vader - in gebarentaal
Collecte: zie boven
Zingen: NLB 756: 1, 6, 7, en 8 Laat komen Heer uw Rijk
1.Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!

6.Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

7.Uw schapen zijn in nood,
uw naam wordt niets geacht...
men breekt uw volk als brood,
men heeft ons opgejaagd.

8.De nacht is als een graf,
ontij heerst in het rond.
Kom van de hemel af,
o Ster van Gods verbond!

Uitzending en zegen

----- uit het kerkblad: Bij de dienst van 11 april
Opvallend in deze corona tijd is ook de (nieuwe?) belangstelling voor het gebed, nu we meer op onszelf
zitten en het samen-bidden slechts op afstand kunnen meemaken. Vooral in katholieke kring waar de
boekjes met gebeden als warme broodjes over de toonbank gaan, zo las ik; echter ook in ons Smilde, is er
gebedshonger, zo vernam ik. Daarom op de zondag na Pasen de vraag van Jezus` leerlingen uit Lukas 11:
Heer, leer ons bidden. Een vraag die na zijn opstanding en voor Jezus’ hemelvaart overgaat in: wat je de
Vader ook vraagt in mijn naam.. (Joh. 16). Overigens, zelf heb ik geleerd: je gebed, dat ben je zelf …

