Kop
Orde van Dienst

zondag 19 november 2017
9e zondag van de herfst

voorganger: ds. Ruud Stiemer
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.

organist: Jamie de Goei
ouderlingen van dienst:
Ies Rinkel en Henk Goossen
diakenen: Nico La Rivière en Klaas Faber
koster: Ben Büsze
jeugdgroepen:
kindernevendienst 1-4 en 5-8

VOORBEREIDING

▪

Op vrijdag 24 november is er een Taizé viering hier in de
Grote Kerk. Aanvang 19.00 uur.

▪

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”.

▪

De eerst volgende schrijfactie voor Amnesty International
vindt plaats op 10 december a.s. en vervolgens in januari
2018.

Orgelspel - Improvisatie Psalm 72
Oefenen nieuw lied - Lied 973 - ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’
Welkomstwoord
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Psalm 72: 1, 2 en 4 - ‘Geef, Heer, de koning uwe rechten’
Drempelgebed - door de ouderling:
In uw huis
zijn wij gekomen, Heer,
langs allerlei wegen.
Elk met ons verhaal,
van goed en kwaad,
van hoop en wanhoop.
Zeker van U en ook
met zoveel twijfels.
Wij vragen U:
kom ons tegemoet
en neem ons bij de hand,
leidt ons uit het donker van de pijn
over ons falen, naar het licht van een nieuw begin;
door Jezus Christus, onze Heer
allen: Amen
Bemoediging - door de ouderling:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”
allen:

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming
Allen gaan staan
Gloria - Lied 103c: 1, 2 en 3 - ‘Loof de koning, heel mijn wezen’
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MEDEDELINGEN:

DIENST VAN HET WOORD
Groet - door de voorganger:

▪

“De Heer zij met u”

Expositie Jackie Howard `REIZEND NAAR HET LICHT`
van 18 november 2017 tot en met 14 januari 2018
In deze expositie met de titel ´Reizend naar het Licht´zijn
werken te zien van textielkunstenaar en fiberartist Jackie
Howard. Kunst gaat volgens deze kunstenaar om het schone
en het ware.
Door vezels, verfbaden, papier en textiel te combineren met
moderne technieken ontstaat een organische textuur, die
beeldend is voor de gelaagdheid van haar onderwerpen.
Zorgvuldig opgebouwde structuren die gedeeltelijk
weggebrand worden waarna doorkijkjes ontstaan naar
diepere lagen.

allen:

Allen gaan zitten
Gebed
Lied met de kinderen - ‘When I needed a neighbour, were you there?’ Sydney Carter

Jackie’s werk is vol beweging en geworteld in de rijkdom
van de natuur, zoals oude bomen en alles waar de adem
van de tijd overheen is gegaan. Daarnaast vormen
Jodendom en bijbelse psalmen en profetieën een
onuitputtelijke bron van inspiratie.
De expositie is te bezichtigen tijdens Open Kerkdagen op
woensdagmiddag, zaterdagmiddag en na de kerkdiensten op
zondag.
Meer informatie via www.jackiehoward.nl en
info@jackiehoward.nl

▪

Na afloop van de dienst kunt u samen met Jackie Howard
langs haar schilderijen gaan en hier vragen over stellen.

▪

Volgende week zondag, 26 november, is het de Laatste
Zondag van het kerkelijk jaar. In de Eredienst zullen we de
gestorvenen uit onze gemeente gedenken.
2. Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? Waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld, waar was jij?
Refrein
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3. Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij?

GEBEDEN EN GAVEN

Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed en gezamenlijk gebeden oecumenisch Onze Vader
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.

4. Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik dorst en honger had, waar was jij?
Refrein
5. Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?
Refrein
6. Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn.
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.
Refrein bij 6e couplet:
En ik vraag je niet naar huidskleur, naar geloof of naar je naam.
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.

Korte toelichting op de nieuwe expositie
Collecten - 1. Diaconie

De kinderen komen terug in de kerk

De kinderen gaan naar de nevendienst
Profetenlezing - Ezechiël 34: 11-17
Zingen - Lied 23c - ‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’
Evangelielezing - Matteüs 25: 31-46
Zingen - Lied 1005: 1, 3 en 4 - ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’

2. Kerk

ZENDING EN ZEGEN
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 993 - ‘Samen op de aarde’
Zegen allen:

Verkondiging
Orgelspel - Orgelkoraal over lied 973
Zingen - Lied 973 - ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’

Orgelspel - Toccata - W.R. Driffil
U bent allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee, limonade en
ontmoeting.
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