Orde van Dienst zondag 31 oktober 2021
Voorganger: ds. Ina Koeman uit Borgerhout
Organist: dhr. J. Heuseveldt
Aanvang 9.45 uur
VOOR de DIENST
orgelspel
we bereiden ons in stilte voor op de dienst (de kerkenraad komt binnen)
woord van welkom
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel
– we gaan staan –
DIENST van het VOORWOORD
aanvangspsalm 46:
1. God is een toevlucht te allen tijde,
die ons uit nacht en dood bevrijdde.
Al zou de aarde ondergaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
Al staat geen berg meer vast, al dreigen
de zeeën overhand te krijgen,
laat schuimend al hun golven slaan,
wij zien het zonder vrezen aan.
2. De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.
groet
v.:
de Heer is met u allen
g:
ZIJN VREDE IS MET U
beginwoorden
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
drempelgebed
vervolg aanvangspsalm 46:
3. Kom en aanschouw des Heren daden,
aanbid zijn toorn en zijn genade;
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren".
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

– we gaan zitten
inleiding op de dienst
kyrie
v: Bij wijze van Kyriegebed zingen wij biddend : 945:
1. Ja, het liefst zou ook ik,
als die andere drammers,
God tot ingrijpen dwingen
met die almacht van Hem;
2. en ik houd stiekem hoop
op de heer van de machten,
een reusachtige redder
van een wereld in nood.
3. Maar dan klinkt: “Zie de mens”
en ik kijk in een spiegel,
zie het lijden, de onmacht,
mijn armzalig gezicht.
4. En ik schreeuw, bal mijn vuist:
ach, wat is dan dat mensje,
zonder redding van boven?
Brengt een mens ons soms heil?
5. Ja, het liefst bid ook ik
tot die God om erbarmen
met de ogen naar boven
met de blik afgewend.
6. Ik huil mee met het volk,
ik ben blind met de blinden,
ik ben blind voor het teken
in een mensengezicht.

smeekgebed
v:
zo bidden wij
(één of meerdere keren)
g:
Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!
glorialied

DIENST VAN HET WOORD
gebed om opening van de schriften
schriftlezing Marcus 12 : 18 – 27
zingen 721:
1. Houd ons bijeen, God, rond uw woord,
houd tegen wie uw heil vermoordt,
nu Christus niet meer wordt geëerd
en men bestrijdt dat Hij regeert.
2. Kom, Christus, toon uw ware kracht
en breng uw liefde aan de macht!
Behoed uw kerk in haar verdriet,
dat zij U zegent in haar lied!
3. Blaas, Trooster, ons uw adem in,
maak ons op aarde eensgezind.
En gaan wij door de laatste poort,
leid ons dan met uw levenswoord.

uitleg en verkondiging
zingen 834:
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

– 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

g:

en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en de naaste als uzelf.
AMEN
– we gaan zitten

zingen 898:
1. Een vaste burcht is onze God,
een wal die 't kwaad zal keren;
zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren.
De vorst van het kwaad,
de aartsvijand staat
geharnast in 't veld;
in list en in geweld
kan geen hem evenaren.
2. Al onze macht is ijdelheid:
wij gaan terstond verloren,
wanneer de held niet voor ons strijdt,
die God heeft uitverkoren.
Zo gij 't nog niet wist;
Jezus Christus is 't,
de Heer van 't heelal,
die overwinnen zal,
God zelf staat ons terzijde.
4. Gods heilig woord alleen houdt stand,
Gods waarheid zal ons staven.
Hij leidt ons en met milde hand
schenkt Hij zijn geestesgaven.
Al rooft de tiran
ons wat hij maar kan,
ons goed en ons bloed,
laat hem zijn overmoed!
Gods rijk blijft ons behouden.

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
om mee te nemen: psalm 46 (Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij)
God onze toevlucht en kracht
De aarde verandert. Hij niet.
Bergen vallen in zee,
zeeën razen en tieren.
Maar Hij is een vaste burcht
een stad op rotsen gevestigd
in tuinen gespreid –
blinkende stromen doorstromen Hem
dwars door zijn midden.
God onze toevlucht en kracht.
Hij gaat iets doen.
Hij is als morgenlicht
met een groot voornemen op weg gegaan:
einde oorlog.
Hij heeft de stormwind bevolen
alle wapentuig bijeen te waaien
van waar ook ter wereld –
gigantische belten
Hij steekt er de brand in:
vreugdevuur, hoog laait op
diep dooft het uit
einde oorlog.
God onze toevlucht en kracht
mededelingen
Collectedoelen
eerste collecte: Diaconie
tweede collecte: pastoraat en eredienst
derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw
slotlied WE ARE MARCHING

1. We are marching in the light of God, we are marching in the light of God.
We are marching in the light of God, we are marching in the light of God.
We are marching, we are marching, oh! We are marching in the light of God.
We are marching, we are marching, oh! We are marching in the light of God.
2. We are living in the love of God, we are living in the love of God.
We are living in the love of God, we are living in the love of God.
We are living, we are living, oh! We are living in the love of God.
We are living, we are living, oh! We are living in the light of God.
3. We are moving in the power of God, we are moving in the power of God.
We are moving in the power of God, we are moving in the power of God.
We are moving, we are moving, oh! We are moving in the pow'r of God.
We are moving, we are moving, oh! We are moving in the pow'r of God.

Zegen
v.: Gezegend mogen wij op weg gaan…
a.: AMEN
collecten in de hal bij de uitgang
orgelspel

