ORDE VAN DIENST
De Kern – 11 november 2018 om 10.00 uur
8e Zondag van de herfst
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Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

4

Zeg toch het goede aan,
ook wie u kwaad toewensen.
De zon gaat op in uw
nabijheid bij de mensen.
Hun vreugden en verdriet
zullen u niet ontgaan;
in uw omarming heeft
eenzaamheid afgedaan.

Thema: De zondag na de dankdag
voor gewas en arbeid
Voorganger:
Organist:
lector
m.m.v.:Harpiste

ds. Harry Gijsen
Peter Herrewijnen
Tim Ottink
Tanya Tienpont

Stilte
Welkom en mededelingen
Vooraf
Zingen lied 974: 1, 2 en 4
1

Maak ons Uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons Uw beleid verstaan.

Gemeente Zingt Psalm 98: 1 en 4
1 Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4 Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.

In 't kort, dit is de wet:
Heb God lief en je naaste.
De Eerste en de laatste
zijn naast elkaar gezet.

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
(iedereen gaat zitten)

Die naaste hoort erbij.
Als God ons in dit leven
de schulden wil vergeven,
vergeven dan ook wij?
Het leed jou aangedaan:
kun je dat niet vergeten?
Dan blijft, zo zul je weten
ook jouw schuld voortbestaan.
Vergeving die je vraagt
eerst aan de ander geven.
Dan zal ook God vergeven
de schuld die jij nu draagt.

speelt op de harp
Etude in c klein van Fernando Sor
Drempelgebed.
De mensen om ons heen
zijn ons door God gegeven
om samen mee te leven,
want niemand leeft alleen.
Maar hoe? Dat is de vraag
die wij zo dikwijls stellen.
Wie kan ons dat vertellen?
Wat is Gods wil vandaag?

speelt op de harp
Musetta’s Waltz van Puccini
Gebed van inkeer
Gemeente Zingt Glorialied 302: 1 en 4
1 God in den hoog'' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.

God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
4 O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus'' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.
Horen
Met de kinderen
De kinderen nemen het licht mee naar hun eigen viering
of de kaars wordt ontstoken en op Tafel gezet.

speelt op de harp
Jeu des vagues éternelles van Julien Luyben

Gemeente Zingt 320: 1, 2, 3 en 5
1 Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël mijn geboden.
2 Bemin uw Heer te allen tijd,
dien Hem met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3 Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
5 De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaal û
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijve in ons de liefde.
Marcus 12: 28 - 34

Gebed van de zondag
leviticus 19: 1 en 2 ; 9 - 18
speelt op de harp
Serenade to spring van Rolf Lovland

De kinderen komen terug in de kerkzaal

Verkondiging
Gemeente Zingt lied 315:1 en 2
1
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
2

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Gebeden:
Dankzegging, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden;
Onze Vader...
Slotlied: Gemeente zingt lied 974: 1, 2, 3 en 5
1

Maak ons Uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons Uw beleid verstaan.

2

Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

3

Elkaar bidden wij toe:
volhard in het geloven,
verlies uw vreugde niet
en kom uw pijn te boven,
Laat lichten uw gezicht
over de duisternis
waarin de ander in
gemis gevangen is.

Met hart en handen

speelt op de harp
Dreaming of you van Frank Voltz
Inzameling der gaven:
1e: Oogst collecte
2e: Beheer en Onderhoud

5

God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.

Wegzending en zegen
Gemeente antwoordt met het zingen van amen

uitgangscollecte: KIA Binnenlands Diaconaat

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

