Activiteiten in de Grote Kerk in de komende week:
- Bisschop De Korte over de rechtvaardige samenleving & Joany
Muskiet Gospelzang.
Woensdag 15 november, 20.00 –21.45 uur
Informatie: www.erasmusfestival.nl
- Lieddag Nieuwe Dag – Nieuwe Tijd
Zaterdag 18 november, 10.30 - 17.00 uur
Informatie: www.nieuweliefdeleerhuis.com

Kop
ORDE VAN DIENST

zondag 12 november 2017
8e zondag van de herfst

Viering Maaltijd van de Heer

Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en.

voorganger: ds. Ruud Stiemer
organist: Jamie de Goei
ouderlingen: Ies Rinkel, Jan Poelstra
diakenen: Cootje van der Lans, Jelske Faber,
Klaas Faber, Arla Heins
koster: Robert Smit
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jeugdgroepen: ABC, 12+, YOU en
Kindernevendienst 1-6

VOORBEREIDING

MEDEDELINGEN:

Orgelspel - “Schmücke dich, o liebe Seele” - G.A. Homilius (1714-1785)
Oefenlied - Introïtusantifoon - Lied 711d - “Blaas de trompetten”
Acclamatie - “U komt de lof toe” (blz.4)
Welkomstwoord
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Introïtusantifoon - Lied 711d - “Blaas de trompetten”
Aanvangslied - Psalm 98 - “Zing een nieuw lied voor God de Here”
Introïtusantifoon - Lied 711d - “Blaas de trompetten”
Drempelgebed - door de ouderling van dienst:
God, wanneer U zelf niet bij ons bent,
blijft dit huis leeg,
en als U zelf niet met ons gaat,
zijn wij vergeefs bijeen;
wanneer U zelf ons niet verlicht,
weten wij geen raad.
Breng ons dan tot waar U bent
tot voor uw lichtend aangezicht.
Verdrijf het donker waarmee
wij U bedekken.
Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig en ons gebed bezield;
door Jezus Christus, onze Heer,
allen: Amen.
Bemoediging - door de ouderling van dienst:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”,
allen:

Kaartenactie
Neemt u na afloop van de dienst ook weer etiketten mee om een
kaartje te sturen naar gemeenteleden die wat extra aandacht
verdienen?
Kerk op schoot – Peuterviering
Spelenderwijs vertrouwd raken met de Bijbelverhalen in de
kerkruimte, spelenderwijs vriendjes en vriendinnetjes maken in de
kerk. Dat is de opzet van ‘Kerk op schoot’. Volgende week zondag,
19 november, wordt de eerste viering gehouden van 9.15 tot 9.45
uur. In dat halfuurtje komen vaste onderdelen voorbij: er is een
verhaal dat beeldend wordt verteld en uitgespeeld. We zingen een
eenvoudig liedje. We bidden samen. Na afloop van de viering kunnen
de kinderen naar de oppas, waar ze een eenvoudige verwerking bij het
thema kunnen knutselen. Ouders en grootouders zijn uitgenodigd de
‘gewone’ kerkdienst te volgen. Heb je zin om de eerste peuterviering
mee voor te bereiden? Neem dan contact op met Ruud Stiemer,
ruud@pgdenbosch.nl of 073-2110330.
Er kan weer gestemd worden!! Wat is jouw favoriete nummer uit de
top 2000 (de lijst is van 2016). Vergeet niet te vertellen, wat je zo
aanspreekt in jouw favoriete lied, en wie weet kun jij dit horen op 28
december in het top 2000
Kerkcafé in de Grote Kerk uitgevoerd door het popkoor “Just Between”
of gevoelig gespeeld en gezongen door de close harmony band “Just 4
You”.
Engelen-project
Deze zondag staan we voor de laatste keer bij de Engel-tafel.
De laatste stand is dat we nu 22 engelen hebben.
Wel een heel verschil met vorige jaren, toen vlogen er 40 tot 60
Engelen namens onze kerk rond in den Bosch en omstreken.
Als u nog namen heeft van mensen die wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken, geef dat even aan een van ons door.
Wij blijven ons best doen als Engel-brigade.
En als u zelf Engel wilt zijn, MEER DAN WELKOM.
Informatie bij: Jantine Donk, Estelle ten Cate, Joke van Strien.
Mailadres: kerstengel@pgdenbosch.nl

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming
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Delen van brood en wijn (lopende viering)

Allen gaan staan

Orgelspel - Geïmproviseerde partita over Psalm 98

Gloria - Lied 273 - “Loof God, die zegent al wat leeft”

Dankgebed
DIENST VAN HET WOORD
ZENDING EN ZEGEN
Groet - door de voorganger:
Allen gaan staan

“De Heer zij met u”

Slotlied - Lied 418: 1, 2 en 3 – “God, schenk ons de kracht”

allen:

Zegen
allen:

Allen gaan zitten
Gebed bij het openen van de Bijbel
Lied met de kinderen - Lied 288 - “Goedemorgen, welkom allemaal”

Orgelspel - “Schmücke dich, o liebe Seele” - M. Reger (1873-1916)

U bent na de dienst allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee,
limonade en ontmoeting!
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MAALTIJD VAN DE HEER

De kinderen gaan naar de nevendienst
Profetenlezing - Jesaja 48: 17-21

Uitnodiging
Zingen - Lied 659 – “Kondig het jubelend aan”
Zingen - Lied 385: 1 – “De tafel van samen, de tafel is gedekt”
Evangelielezing - Matteüs 25: 14-30
Lofprijzing Acclamatie - “U komt de lof toe”
voorganger: Vrede met u allen.
allen: VREDE OOK MET U.
voorganger: De harten omhoog!
allen: WE HEFFEN ZE OP TOT DE HEER!
voorganger: Laten wij danken de Heer, onze God.
allen: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN!
voorganger: Goede God wij zijn blij en wij danken U
dat wij tot U mogen komen (..)
Instellingswoorden
voorganger: Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve
zoon.
Hij is een vriend van mensen (…)
die ons heeft leren bidden:

Verkondiging

allen: 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.

Orgelspel - “Schmücke dich, o liebe Seele” - J. Brahms (1833-1897)
Zingen - Lied 422 – “Laat de woorden die we hoorden”
GEBEDEN EN GAVEN
Mededelingen
Dankgebed en voorbeden
Collecten - 1. Kerk in Actie/Binnenlands diaconaat

2. Kerk

Bij de eerste collecte:
Kinderen die opgroeien in een asielzoekerscentrum hebben geen
eigen kamer, zien dagelijks verdrietige en gespannen volwassenen om zich
heen, moeten regelmatig verhuizen en leven voortdurend in onzekerheid of ze
mogen blijven. Zij hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voor ze naar
Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te
verwerken. Kerk in Actie maakt vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen,
recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of
juridische bijstand mogelijk.
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Zingen - Lied 385: 2 en 3 –
“Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood”
Vredegroet
Woorden bij het breken van het brood en schenken van de wijn
Zingen - Lied 385: 4 – ‘Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest’
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