ORDE VAN DIENST op
18 november in De Kern
om 10.00 uur

4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

Vooraf
zingen van 2 liederen voor
de dienst: lied 216 en lied
217

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

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.
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.
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.
en lied 217
1. De dag gaat open voor het Woord des Heren,
Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen,
God onze Vader.
3. Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Stilte
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Om te beginnen
Beginlied (staande gezongen): psalm 85: 1 en 2
1 Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer,
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan.
2. Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,
verbergt Gij steeds uw goddelijk aangezicht?
Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer
opdat het zich in U verblijde, Heer?
Toon ons uw heil en goedertierenheid:
ik ben o God tot luisteren bereid.
Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,
tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

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

2.

Hij schenkt de levensadem,
Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade
is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden,
aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade,
de minsten allermeest.

3.

Al leeft uw volk verschoven
kyriele´son,
in ‘t land van vuur en oven,
in ‘t land van Babylon,
al is de hemel boven
voor mensen doof en stom,
nog moeten wij U loven
met stem en fluit en trom.

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

Gemeente gaat zitten
Zingen: psalm 85: 3 en 4
3. Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,
het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,
het recht de vrede met een kus begroet;
de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,
het recht dat uit de hemel nederziet.
De velden deelt Hij van zijn overvloed,
de Here die ons zegent met zijn goed.
4. Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.
Kyriegebed, afgesloten met 301 k
gebed voor de nood in de wereld
aan het einde zingen we : Kyrie eleison (lied 301k)
V,

Kyrie eleison. / G. Kyrie eleison.
Christe eleison. /
Christe eleison.
Kyrie eleison . /
Kyrie eleison.

Zingen loflied (gloria): lied 713
1. Wij moeten Gode zingen / halleluja,
om alle goede dingen / halleluja,
al zijn wij vreemdelingen / in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen / halleluja.

4. De lier hing aan de wilgen,
misericordia,
God zal ons niet verdelgen,
aan God zij gloria.
Zijn woord zal ons genezen,
halleluja,
zoals het was voor dezen
in Galilea
5. Wij moeten Gode zingen
halleluja,
de Heer van alle dingen
die leeft in gloria,
met alle stervelingen,
niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen
halleluja

Horen
Met de kinderen
De kinderen nemen het licht mee naar hun eigen viering
of de kaars wordt ontstoken en op liturgische tafel gezet.
Zingen: samen in het licht
Wij gaan voor even uit elkaar
En delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

leven niet meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. Het losgeld dat
je van de Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de
dienst in de ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven
betalen, zal ervoor zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’

Zingen lied: 310
1. Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden
er is geen god die zo bevrijdt!
2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust, gedenk, geniet!

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren
wie drift bemint wordt ziende blind.

Gebed om de Heilige Geest
Lied: liefdevolle god kom in ons midden

4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.

Liefdevolle God, kom in ons midden.
Wij die uw kind’ren zijn, roepen U aan.
Open ons hart, zodat wij horen,
geef ons uw Geest om uw Woord te verstaan.

5. Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden
er is geen god die zo bevrijdt!

Lezing uit het boek Exodus: 30: 11 – 16
De heffing bij de registratie
11
De HEER zei tegen Mozes: ‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt,
moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun
leven, om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. Ieder die
meegeteld wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van
het heiligdom, twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de
helft daarvan. Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder,
moet deze heffing voor de HEER betalen. Rijken dragen als losprijs voor hun

Lezing uit het evangelie: Marcus 12: 38 – 13: 2
Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag
in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet
willen worden op het marktplein, en een ereplaats
38

willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: ze verslinden de huizen van de
weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger
worden geoordeeld dan over anderen!’
Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in
wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme
weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een
quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie:
deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er
geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar
zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele
levensonderhoud.’
De komst van de Mensenzoon
31Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester,
kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ Jezus
zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van
dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden
afgebroken.’

dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn geleden.
Die onvruchtbaar bleef, zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen and''re mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ‘t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt
Hij zal zijn ogen niet geloven.
de kinderen komen terug uit hun nevendienst

Na de lezingen lied 339a:
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader,
o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen
Overdenking
Zingen: lied 1001
1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen wij die wenen,

Met hart en handen
Collecte: 1 diaconie, 2 beheer en onderhoud
Gebeden:
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
responsie:

Slotlied (indien mogelijk staande): lied 838
1. O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
2. Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
4. Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven
wij uit uw liefde leven.

Zending en zegen

Uitgangscollecte: wijk collecte

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

