Orde van Dienst zondag 3 oktober 2021
Voorganger: ds. J.H. Veldhuizen uit Zandhoven
Organist: mw. Gertje van Elsäcker
Aanvang 9.45 uur
VOOR de DIENST
orgelspel
we bereiden ons in stilte voor op de dienst
woord van welkom
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel
– we gaan staan –
DIENST van het VOORWOORD
aanvangspsalm 92:
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
2. Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

groet en beginwoorden
v.: de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
– we gaan zitten
smeekgebed
v:
zo bidden wij
(één of meerdere keren)
a zingen: Ontferm U Heer, naar de maat van Uw Liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van Uw Hart!

gloria 92:
4. Hoe diep zijn uw gedachten!
Geen dwaas die dat verstaat:
als onkruid groeit het kwaad;
hoe lang zult Gij nog wachten?
Zie toch, aan alle zijden
plant zich het onrecht voort
het bloeit haast ongestoord,
niemand komt tussenbeide
6. Gij zult de eer verhogen
van wie vernederd wordt,
uw kracht is uitgestort,
uw licht verlicht de ogen.
Mijn ziel zal zich verblijden;
daar ligt terneer geveld
al wie zich met geweld
vergreep aan Gods bevrijden.
7. Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.
8. Zij zullen vruchten dragen
voor 's Heren heiligdom
tot in hun ouderdom,
tot in hun grijze dagen.
Welsprekend is hun leven;
God is hun heil, hun rots!
Ik loof de daden Gods,
zijn recht is hoog verheven.

DIENST van het WOORD
gebed bij de opening van de Schriften
schriftlezing Judith 4
zingen 901
1. Ik hoor trompetten klinken,
de vijand is nabij.
Ik zie harnassen blinken
en niemand is met mij.
Het hart klopt door 't benauwen,
dies laat ik diep beschroomd
't gezicht 't gebergt aanschouwen
of daar geen hulp van koomt.

2. Daar is geen hulp voorhanden,
voorhanden dan van God,
van God, die 's werelds landen
heeft onder zijn gebod,
van God, die 's hemels lichten
heeft onder zijn gebied,
en die 't weleer al stichtte
dat 's mensen oge ziet.

schriftlezing Markus10 : 1 – 16
zingen 316:
4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.

uitleg en verkondiging
zingen 903 1, 3 en 6
1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
maar Gods liefde eeuwigheid.
3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht,
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.
6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,

U te dienen, hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.

– we gaan staan –
geloofsbelijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van
Messias Jezus de enigheid van de Here God
Hoor Israël.
g: DE HEER IS ONZE GOD.
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG.
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf.
g: AMEN
– we gaan zitten
zingen 344
1. Wij geloven één voor één
en ook samen:
de Heer is God en anders geen.
Amen, amen.
2. Wij geloven in de naam
Jezus Christus,
gestorven en weer opgestaan.
Halleluja!
3. Wij geloven dat de Geest
ook nog heden
de wereld en onszelf geneest.
Vrede, vrede.

DIENST van het ANTWOORD
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT
UW NAAM WORDE GEHEILIGD
UW KONINKRIJK KOME
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN

EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID
AMEN
mededelingen
Collectedoelen
eerste collecte: Diaconie
tweede collecte: pastoraat en eredienst
derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw
slotlied 905 : 1, 3 en 4
1. Wie zich door God alleen laat leiden
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd
3. Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet
4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat

zegen
v.:
a.: AMEN
collecten bij de uitgang
orgelspel

