Orde van Dienst
Zondag 29 augustus 2021

Thema: “B U I T E N G E W O O N !”

Voorganger:
ds. Monique van Zoest, Zetten
Welkom en mededelingen:
Gerda Vreeke
Lezen: Jacomien Kleinepier
Orgel: Rien Balkenende
Zingen: GEMEENTE!
Koster: Wim Wattel
Beeld & Geluid: Gert Kooiman
en Joke/Johan
Deurdienst en collecteren:
Willy Nieuwkoop en
Anja van Sparrentak
Bloemen: Gerda Vreeke
Autodienst: Hans Vreeke en
Johan Klumpenaar
Koffie: Krina (vroeg),
Thilly van der Rijst en Joop Caljé

Orgelspel:
Woorden van welkom en mededelingen door Gerda
gemeente gaat staan

We zingen ons intochtslied 274: 1 en 2 (TT 7)

2. Ontferm u God, kyrie eliëson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde.
Woorden om mee te beginnen
We zingen lied 274: 3
3. Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
gemeente gaat zitten

Gebed op de drempel
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We zingen lied 893: 1, 2 en 3

Lezing: Handelingen 28, 1-7, Paulus op Malta, (door de voorganger)
Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland
Malta heette. 2De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon
vriendelijk: ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan
regenen en het koud was. 3Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde
die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich
in zijn hand vastbeet. 4Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen
hangen, zeiden ze tegen elkaar: ‘Die man is vast een moordenaar. Hij is aan
de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat hij blijft leven.’ 5Paulus schudde de
slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. 6
De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling
dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds
niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was.

Kort orgelspel
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Vervolg lezing: Handelingen 28, 7-11, door Jacomien)
Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de
gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en
onthaalde ons drie dagen lang bijzonder gastvrij. 8Het geval wilde dat de
vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop.
Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas
hem. 9Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en
kregen hun gezondheid terug. 10Ze overlaadden ons met eerbewijzen en
voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden.

Kort orgelspel
Overdenking
We luisteren naar “Flatbush Walz” door Vilde Katshke,
CD “A Klezmer Celebration”
Gebeden:
* Woorden aan de Eeuwige,
* Stilte,
* Besloten met:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
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Inzameling der gaven: (tijdens voorspel van het slotlied)
1ste zak: Diaconie: Noodhulppakketten voor Haïti:
Uw bijdrage svp naar Diaconie PGM,
NL50 RABO 0385 382871 o.v.v. Noodhulp Haïti.
2de zak: Koorkerkgemeenschap:
uw bijdrage svp naar: IBAN NL 52 INGB 0000 218 595
t.n.v.Wijkkas Koorkerkgemeenschap o.v.v. het doel.
We zingen ons slotlied 974: 1
we gaan staan

Afscheid en zegenbede
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Vervolg slotlied 974: 2
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.
Orgelspel:
Volgende vieringen / activiteiten:
5 september:
12 september:
19 september:
26 september:

ds. Aries van Meeteren
pastor Wim van Goch
ds. Hans Noordeman
ds. Alain Verheij

Voor uw digitale giften: scan deze Qrcode, en volg de aanwijzingen:
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