ORDE VAN DIENST
De Kern – 14 oktober om 10.00 uur

Welkom en mededelingen
Gemeente Zingt NLB Lied 130a: 1 en 3

4e Zondag van de herfst

1

Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!
Wanneer Gij op ons falen let,
zijn wij, o God, verloren.
Maar in uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld
en zegent die U vrezen.

3

Hoop, Israël op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.

De rijke jongeling door Leo Merckx 2011
Thema: Gewetensvraag

Voorganger:

ds. Harry Gijsen

Organist:

Adrie van de Padt

Lied 816
1

2

Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.
Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer

Gemeente Zingt NLB lied 275: 1, 2 en 5

Lied 712
1

Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.

2

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ‘t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn

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

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.

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.

Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Smeekgebed
Onderbroken door lied: 301f
Heer, ontferm u
Christus, ontferm u
Heer, ontferm u over ons
Gemeente Zingt Glorialied NLB 281: 7, 8, 9 en 10
7
Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!
8

Deuteronomium 15: 1 - 11
Gemeente Zingt lied 712
1
Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
2

Maar wij, de mensen, zijn te klein.
Wij doen of het het onze is
wat God ons geeft. Of aan ‘t gemis
der naasten wij niet schuldig zijn.

3

De honger gaat de wereld rond,
wij danken God voor overvloed.
O geef, Heer, dat de hand toch doet
wat wordt beleden met de mond,

4

en niet meer neemt, maar voluit geeft
aan alle mensen in de nood,
zoals Gijzelf u in de dood
hebt uitgedeeld, o brood dat leeft.

Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit:
Amen. Halleluja!

9

Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!

10

Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Horen
Marcus 10: 17- 31
Gebed van de zondag
Gemeente zingt lied 833 drie keer
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Gemeente Zingt lied 816: 1, 2, 3 en 4
1
Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2

Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3

Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4

Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

4

Wil dan geven,
Dat ons leven
zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden
‘t werk van uw genade
opgaan, sterk en vrij.

Met hart en handen
Inzameling der gaven:
Eerste collecte : Stichting De Hoop
Tweede collecte: Beheer en onderhoud
Gebeden:
Dankzegging, voorbeden, ..

Verkondiging
Gemeente Zingt lied 718: 1, 2, 3 en 4
1
God, die leven
hebt gegeven
in der aarde schoot,
alle vrucht der velden
moeten w''U vergelden, dank voor ‘t daaglijks brood.
2

Niet voor schuren,
die niet duren,
gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde,
niemand honger lijdt.

3

Maar wij rijken,
ach, wij blijken
hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen
‘t roepen aan de poort.

Heilig Avondmaal
Uitnodiging Allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus
liefhebben en elkaar zijn toegedaan in geloof, hoop en liefde nodigen
wij tot de Tafel des Heren
We zingen Lied 385 :
V. De Eeuwige God is bij ons
Allen: EN ZAL ONS BEWAREN
v: Laten we onze Schepper danken
Allen: WIJ DANKEN U, EEUWIGE GOD
v. Laten we onze harten opheffen
Allen: WIJ RICHTEN ONS OP U, GOEDE GOD
v.Laten we de Here onze God prijzen, want Hij is goed.
Onze Vader in de hemel, U verdient het dat wij U prijzen.
U wilt onze Vader zijn door Jezus Christus.
Jezus, die eens mens geworden is in ons midden
en die aan U gehoorzaam is geweest in alles.
Hij hield van mensen.
Hij is een Helper geweest voor armen en
zieken,

voor zondige en moedeloze mensen.
Voor mensen die leden onder onrecht.
Hij moest daarvoor sterven aan het kruis.
Maar Hij heeft volgehouden tot het einde.
Hij is ook weer opgestaan uit de dood.
Daarom hebt U Hem een erenaam gegeven,
zodat iedereen in eerbied naar Hem zal opzien en in Hem zal geloven,
tot eer van U.
Daarom zingen wij U vol blijdschap toe:
N.L.B. Lied 405 : 1, 3 en 4
v. Eeuwige,
Uw liefste kind, onze voorganger, Jezus Christus, wilde delen met
iedereen. Jezus zei, dat Hij hoopte, dat alle mensen dat eens zouden
doen - alle mensen op deze wereld: groot en klein - arm en rijk - ziek
en gezond - mensen van alle kleuren. Jezus zei: Kijk dat wil Ik jullie
voordoen. Ik deel het brood en de wijn samen met jullie, omdat Ik van
jullie houd, omdat Mijn Vader van jullie houdt. Mijn Vader heeft niets
liever dan dat we zo bij elkaar willen horen. Deel het brood met elkaar,
want iedereen heeft het nodig en blijf van elkaar houden, zoals Ik dat
doe. Dit moeten jullie nooit vergeten.
Allen: Ja, wij willen altijd aan Jezus blijven denken aan wat Hij deed
voor ons en Zijn boodschap verder vertellen.
v. God, Onze Vader, wij danken U voor Uw Zoon Jezus die ons
vergeeft en bevrijdt, wij danken U voor al die mensen, met wie wij
samen wonen, spelen en werken. Met Jezus als voorbeeld willen we
ons best doen voor een betere wereld: zonder kinderen die honger
lijden en altijd maar verdrietig zijn, zonder mensen die oorlog voeren
en ruzie maken met elkaar. Help ons allemaal om het waar te maken
en wij bidden U, dat er toch vrede mag komen voor alle mensen op
aarde: een wereld waarover Jezus altijd vertelde en die Hij Uw
koninkrijk noemde. En wij vragen U tot slot dat wij het samen ook goed
mogen hebben als mensen van één gezin, waarvan U door Jezus
onze Vader bent. Daarom bidden we samen het gebed, dat Jezus zelf
ons geleerd heeft:

Allen: ONZE VADER lied 1006
1
Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Delen van het brood en vrucht van de wijnstok:
v. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een
brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn
lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Het
brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus
tot echte vergeving van alles wat we fout hebben gedaan.
v. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, dankte, gaf hun die en hij
zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten
wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken,
om mij te gedenken.’

Viering van de Tafel
.
Slotlied: Gemeente zingt lied 653: 1, 2 en 7
1
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
2

Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

7

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Wegzending en zegen
gemeente gezongen amen
uitgangscollecte: diaconie

Na de dienst bent u welkom voor een kopje koffie of thee

