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zondag 26 november 2017
10e zondag van de herfst
EEUWIGHEIDSZONDAG

voorganger: ds. Erica Scheenstra
organist: Jamie de Goei
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.

ouderlingen: Liesbeth Verhoeff en Nanda Punt
diakenen: Jelske Faber en Arla Heins
m.m.v.
Wendy Wouters, blokfluit
de liturgische schikking
is gemaakt door Mirjam Willems
koster: Evert-Jan Mulder
jeugd: ABC, kindernevendienst 1-6, NAP

VOORBEREIDING
Muziek - Sonate 2 - G.P. Cima (1570-1622)
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Stil gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 513
1. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

▪

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.

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

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.

3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

De expositie is te bezichtigen tijdens Open Kerkdagen op
woensdagmiddag, zaterdagmiddag en na de kerkdiensten
op zondag.

4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Meer informatie via www.jackiehoward.nl en
info@jackiehoward.nl

Drempelgebed - door de ouderling:
Hier zijn wij, God, met alles wat we meedragen aan
vreugde en verdriet.
In groot vertrouwen stellen we ons hart open,
want U heeft gezegd: Ik ben, de eerste en de laatste,
Alfa en Omega, begin en einde.
Wie dorst heeft zal Ik om niet te drinken geven, uit mij,
de bron van levend water.
Wie wil mag komen, zegt Gij, Ik zal er zijn.
allen: Hier zijn wij God. Amen.
Bemoediging - door de ouderling:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:

Allen gaan zitten
2
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MEDEDELINGEN:
▪

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd voor
koffie, thee, limonade en ontmoeting.

▪

Het Kerkelijk Bureau is aanstaande dinsdag, 28 november,
gesloten.

▪

De begroting van zowel het College van Kerkrentmeesters
als die van het Colllege van Diakenen, liggen tot en met
8 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau tijdens de
openingsuren.

Kyriegebed - afgesloten met:

Allen gaan staan
Glorialied - Lied 749

▪

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.

▪

Volgende week zondag, 3 december, is na afloop van de
dienst is de Wereldwinkel aanwezig.
Een leuk idee voor uw december-aankopen!
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Collecten - 1. Diaconie

2. Kerk

Tijdens de collecte klinkt Sonate 5 (Largo - Allegro - Adagio - Allegro)
- B. Marcello
De kinderen komen terug in de kerk, de jongsten mogen uit de oppas
opgehaald worden.
Allen gaan staan
Slotlied - Lied 416

2. Sion hoort de wachters zingen,
zij voelt het hart van vreugd opspringen,
ontwaakt met spoed, staat haastig op.
Uit de hemel daalt Hij neder,
in waarheid sterk, in liefde teder:
haar licht verschijnt, haar ster gaat op.
Kom Heiland, 's aardrijks kroon,
Heer Jezus, 's Vaders Zoon!
Zingt hosannna,
komt altemaal
ter bruiloftszaal,
waar Hij ons roept aan 't avondmaal!
3. Laat ons U ter ere zingen
met allen, die uw troon omringen,
één koor van mens' en englenstem!
Paarlen zijn der poorten bogen,
die nederdalen uit den hogen:
het hemelse Jeruzalem.
Geen oog heeft ooit begroet,
geen hart heeft ooit vermoed
zulk een vreugde.
Zo juichen wij
en roemen blij
de glorie van uw heerschappij!
DE HEILIGE SCHRIFT
Groet - door de voorganger:

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wegzending en Zegen
allen:

De Heer zij met u
allen:
Orgelmuziek - Fantasie et Fuga c-moll (BWV 537) - J.S. Bach
Allen gaan zitten
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Zingen - Lied 947

Woord voor de kinderen
Lied met de kinderen - Lied 30: 1 en 6 uit Alles wordt Nieuw I

1. Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen
en loslaat wat het leven bood,
kom, Geest, uw zegen op mij leggen,
verzeker mij: Gods trouw blijft groot.
2. Wanneer mijn hart nu moet aanvaarden
wat mij het lot te dragen geeft,
kom, Christus, kom en wis mijn tranen,
als ik mij aan U overgeef.
3. Wanneer mijn hart, tot U geheven,
het thuis herkent, dat Gij ons biedt,
blijf, Vader, mij met licht omgeven,
en al mijn klagen wordt een lied.
DIENST VAN GEBEDEN
Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden oecumenisch
Onze Vader
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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.

6. Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.
Refrein.
Gebed bij de opening van het woord
Lezing uit het Eerste Testament - Jesaja 65: 17-23
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Zingen - Lied 766

Zingen - Lied 751

2. instrumentaal
3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?
4. instrumentaal
5. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil.
Zalig, die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.
Overdenking
2. Jeruzalem is als een bruid getreden
voor God in wit en goud
en in haar heldre ogen staat een vrede
door niemand ooit aanschouwd.
Een stem roept in het rond: nu gaat beginnen
de koninklijke tijd,
de koning zal de koningin beminnen
die Hem is toegewijd.
3. De Koning die zijn troon heeft in den hoge,
houdt bij de mensen hof
en alle tranen zal Hij van hun ogen
afwissen tot zijn lof.
Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,
nergens verdriet meer zijn,
de eerste dingen werden uitgewezen,
voorbij ging alle pijn.
Evangelielezing - Mattheüs 25: 1-13
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Muziek - Sarabande (uit: BWV 997) - J.S. Bach (1685-1750)
GEDACHTENIS
Gedachtenis aan het einde van het kerkelijk jaar
De jongeren van de 12+ groep ontsteken licht aan de Paaskaars ter
nagedachtenis aan hen die ons ontvallen zijn en reiken die aan
familieleden aan. De kaars wordt op de Avondmaalstafel gezet.
We noemen namen
Muziek - Grave (uit: Partita 4) - G.P. Telemann (1681-1767)
We noemen namen
Muziek - Largo (uit: Sonate in d) - B. Marcello (1686-1739)
Er wordt één kaars aangestoken voor allen die ieder van ons
persoonlijk mist
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