Orde van dienst voor de morgendienst op zondag 28 februari
2021 in de Gereformeerde Kerk te Noordeloos
Thema: ‘De 7 werken der barmhartigheid’
Voorganger: ds. Egbert Egberts (Nijkerk)

Orgelspel
Welkom en mededelingen, door een ouderling
Muziek (beamer) ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ NLB601
Nederland Zingt: Licht dat ons aanstoot in de morgen - YouTube
Stil gebed - Votum en groet
Kindermoment
Kinderlied:
https://www.youtube.com/watch?v=AKzu4JYmYqE
Gebed
Muziek (beamer) Psalm 91 the Psalm Project
Nederland Zingt: U bent mijn schild (psalm 91) - YouTube
Schriftlezing uit Mat.25 (lector):
31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap
van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan
zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen
van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken
scheidt; 33de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken
links. 34Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie
zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat
al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want ik
had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te
drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, 36ik was naakt,
en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen
en jullie kwamen naar mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen hem
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij u als

vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en
gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis
zat en zijn we naar u toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden:
“Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij
gedaan.”
Muzikaal intermezzo piano of orgel (naar eigen inzicht organist)
Overdenking: ‘De 7 werken der barmhartigheid’
Muzikaal intermezzo op het orgel
Voorbede en dankgebed – Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen
schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is
het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.
Muziek: ‘Alles wat over ons geschreven is’
Nederland Zingt: Alles wat over ons geschreven is - YouTube
Zegen
Collectemoment op beamer

