ORDE VAN DIENST - De Kern – 7 oktober 2018 om 10.00 uur

Kyriegebed

Voorganger: ds. Anne-Marie van der Wilt
Organist:
Adrie van der Padt

Zingen: lied 216:1, 2, 3
1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

THEMA DIENST Maria en Martha
Aanvangslied 275:1, 2, 3
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig
onder uw vleugels rusten wij.

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens''lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3 Dag van mijn leven, licht voor mij ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

Gebed van de zondag
Kindermoment
Is je deur nog op slot?
https://www.youtube.com/watch?v=a9oFT9sGuCE

Bemoediging, drempelgebed en groet
Kinderen naar de kindernevendienst
Zingen: lied: 275:4, 5
4 Gij zijt in alles diep verscholen
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Inleiding op de dienst

Lezing; Jeremia 17:7-8
Gezegend wie op de HEER vertrouwt,
wiens toeverlaat de HEER is.
Hij is als een boom geplant aan water,
zijn wortels reiken tot in de rivier.
Hij merkt de komst van de hitte niet op,
zijn bladeren blijven altijd groen.
Tijden van droogte deren hem niet,
steeds weer draagt hij vrucht.

Zingen: lied taize
bless the lord my soul (4 keer)
Bless the Lord, my soul
And bless God's holy name
Bless the Lord, my soul
Who leads me into life
Lezing: Lucas 10;38-42
Toen ze verder trokken ging hij een dorp in, waar hij gastvrij werd
ontvangen door een vrouw die Marta heette. Haar zuster, Maria, ging
aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar
Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar
gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: ‘Heer, kan het u niet schelen
dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze
mij moet helpen.’ De Heer zei tegen haar: ‘Marta, Marta, je bent zo
bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk.
Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden
ontnomen.’
Lied:738;1, 2, 3, 4 lied van Eva
1 Kom zing het lied van Eva,
de bron van levenskracht,
en zing het lied van Sara,
die moeder wordt en lacht
en zing het lied van Hanna
die God bestormt met haar gebed
en zing omdat Maria
Gods woord ter wereld brengt.
2 Kom zing het lied van Sifra
en Pua, die ‘t bevel
om jongetjes te doden
teniet doen bij de Nijl
en zing het lied van Mirjam:
in zee komt paard en ruiter om
en zing het lied van Ester
die massamoord voorkomt.

3 Kom zing het lied van Tamar
die opkomt voor haar recht
en zing het lied van Rachab
en haar geloofsgevecht
en zing met Ruth uit Moab:
in uw gemeente ben ik thuis,
en zing ook van Batseba
die meebouwt aan Gods huis.
4 Kom zing het lied van Anna
die uitziet naar het kind
en zing het lied van Marta
die Jezus volgt en dient
en zing van de Maria’s
die steeds hem hebben bijgestaan
en op de hemelbruiloft
aan Jezus’ tafel gaan
Lezing Psalm 73:26
Een psalm van Asaf.
Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam,
de rots van mijn bestaan, al wat ik heb,
is God, nu en altijd.
Overdenking
Lied 839;1, 2, 3, 4,
1 Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee
refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Voorbeden dankgebed, stil gebed en Onze Vader
2 De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
3 Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
4 De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij
Kinderen terug uit KND
Inzameling van de gaven
1.
PKN Kerk en Israël
2.
Beheer en Onderhoud

Slotlied 416;1, 2, 3, 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Gevolgd door Amen gemeente
Collecte bij de uitgang: Diaconie

