Daniël A: 11-22

11Lever ons niet voorgoed aan hen uit en verbreek uw
verbond niet, omwille van uw naam. 12Ontzeg ons uw
erbarmen niet, omwille van Abraham, door u bemind,
omwille van Isaak, uw dienaar, en omwille van Israël, uw
heilige, 13aan wie u hebt toegezegd dat u hun
nakomelingen zo talrijk zou maken als de sterren aan de
hemel en als zandkorrels op het strand langs de
zee. 14Toch zijn wij, Heer, het geringste van alle volken
geworden. Door onze zonden genieten wij nergens op
aarde nog aanzien. 15En juist nu hebben wij geen leider,
geen profeet, geen aanvoerder. Brandoffer noch
slachtoffer, graanoffer noch reukoffer hebben wij, zelfs
geen plaats om u offers te brengen en zo uw erbarmen af
te smeken.16Neem ons desondanks aan als mensen met
een verbrijzeld hart en een vernederde geest, 17als
kwamen wij met een brandoffer van rammen en stieren en
met tienduizenden vette lammeren. Moge vandaag ons
offer aan u zijn dat wij u onvoorwaardelijk volgen, want
wie op u vertrouwt, wordt niet beschaamd.18Wij volgen u
met heel ons hart, wij hebben ontzag voor u en zoeken
u. 19Maak ons niet te schande, maar laat u leiden door uw
goedheid en uw groot erbarmen.20Red ons door uw
wonderbare daden en verleen luister aan uw naam,
Heer.21Mogen allen die uw dienaren kwaad berokkenen
worden beschaamd. Mogen zij van alle heerschappij
worden beroofd en laat schande hun deel zijn. Moge hun
kracht verbrijzeld worden, 22zodat ze beseffen dat u alleen
God, de Heer, bent, verheerlijkt in heel de bewoonde
wereld.’
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voorganger: ds. Erica Scheenstra
organist: Jamie de Goei
ouderlingen:
Nanda Punt-den Bakker, Lina Westerveld-Bosma
diakenen:
Jelske Faber-Bouwhuijsen, Klaas Faber
liturgische schikking:
Symbool van zorg voor de schepping en onze planeet.
Nico La Rivière

VOORBEREIDING
Orgelspel - Praeludium over Lied 103a
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Stil gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 70
Drempelgebed ouderling: Eeuwige, onze God wij die U nooit hebben gezien,
allen: zie ons hier staan.
ouderling: Wij die van U hebben gehoord,
allen: hoor Gij ons aan.
ouderling: Uw Naam is dat Gij mensen helpt,
allen: wees onze hulp,
ouderling: en dat Gij alles hebt gemaakt,
allen: maak alles nieuw,
ouderling: en dat Gij ons bij name kent,
allen: leer ons U kennen.
ouderling: Die Bron van Leven wordt genoemd,
allen: doe ons weer leven.
ouderling: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn,
allen: wees hier aanwezig. Amen.
Bemoediging - door de ouderling:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”,
allen:

Kerkproeverij op zondag 10 september
Vandaag krijgt u ‘uitnodigingskaarten’ uitgereikt voor de viering
van 10 september, de zondag van de ‘Kerkproeverij’. Het doel van
deze viering is om familie, vrienden, kennissen en buren iets te laten
proeven van wat er in onze kerkdiensten zondag aan zondag
‘gereserveerd’ wordt en waar wij zelf vreugde aan beleven. In deze
dienst zullen de verschillende onderdelen van de liturgie verwijzen
naar de gangen van een menu: amuse, starter, eerste gang, tweede
gang en derde gang. Na afloop is er het ‘nagerecht’ met koffie, thee
en iets lekkers. Het belooft een feestelijke dienst te worden!!
Overhandig de uitnodigingskaart aan iemand in uw nabije omgeving
en heet hem of haar van harte welkom in de Grote Kerk!
De ‘Kerkproeverij’ van 10 september is een landelijke initiatief, dat
door de Raad van Kerken en door de Protestantse Kerk in Nederland
wordt ondersteund. Ook de andere kerken in Den Bosch doen hieraan
mee. Wie nodigt u uit………?

Schuilkerken in de stad
Op zaterdag 16 september, in de ochtenduren, zijn er gidsen die u
een speciale rondleiding langs de schuilkerken in de stad geven.
’s Middags is er een bijeenkomst in het Zwanenbroedershuis
(13.30 – 16.30 uur). Daar zullen Prof. Markus Matthias, hoogleraar
Lutherana aan de protestantse Theologische Universiteit en
Mgr. G. de Korte inleidingen houden over wat de Reformatie ons
gebracht en ons gekost heeft. Voor deze bijeenkomst moet u zich
(vanwege de beperkte ruimte) aanmelden. Graag voor 8 september
bij mevr. Johanneke Schavemaker, j.m.schavemaker@gmail.com
Bachcantate
Aansluitend aan de bijeenkomst in het Zwanenbroedershuis, zal om
17.00 uur in de Grote Kerk de cantate BWV 80,
Ein feste Burg ist unser Gott, de zgn. Reformationskantate,
van J.S. Bach door het Bach Collegium ’s-Hertogenbosch onder leiding
van Jeroen Felix ten gehore wordt gebracht. Prof Markus Matthias zal
deze cantate kort inleiden.

Allen gaan zitten
Taizéviering
Op zondag 17 september vindt er om 16.00 uur in de Grote Kerk een
Taizéviering plaats, in het kader van de reformatieherdenking. Deze
viering is voorbereid door Taizégroepen uit Noord-Brabant. Het
Taizékoor uit Helvoirt zal medewerking verlenen. Ook voor deze
viering bent u van harte uitgenodigd.
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MEDEDELINGEN:
Zomerzinwandelingen.
Bezinning en buitenlucht. Mijmeren en wandelen. Ontmoeting en
stilte. Dat zijn zomerzinwandelingen!
Iedere woensdagochtend tot en met 13 september 2017 kunt u vanaf
de Grote Kerk, Kerkstraat 20, om 10.00 uur starten met een
wandeling. We beginnen in de stilte, lopen door de stad, door de tuin
van Vrede en Vrijheid en door de Bossche Broek of het Zuiderpark.
Soms krijgen de wandelaars een vraag mee, of een tekst om over te
mijmeren. Soms is er ruimte voor een gesprek.
Rond 11.30 uur zijn we terug bij de Grote Kerk en drinken
gezamenlijk nog een kopje koffie bij Adr. Heinen. Om 12.00 uur gaat
ieder weer haars/zijns weegs.
Uw medewandelaars: Lucia Basemans, Peter van Helden,
Erica Scheenstra, Ruud Stiemer en Elly Zandstra

Kyriegebed - afgesloten met:

Allen gaan staan
Glorialied - Lied 103a: 1 en 4

500 jaar Reformatie – herdenkingsmomenten
In het Open Monumentenweekend kunt u op zaterdag
9 september in het Noord-Brabantsmuseum kijken naar het schilderij
Weegschaal des geloofs, dat ten tijde van de Reformatie is
geschilderd. Er zijn medewerkers van het museum die u speciaal in
dit weekend leiden langs de stukken in de collectie van het museum
die te maken hebben met de Reformatie.
Naast het Noord-Brabantsmuseum in de Lutherse kerk zal
ds. Henk van Tilburg om 11.00 en om 12.00 uur een kort ‘college’
geven over de (gevolgen van de) Reformatie in ’s Hertogenbosch en
Protestantisme in onze tijd. ’s Middags om 14.00 en om 15.00 uur zal
de historicus Frans van Gaal korte portretjes schetsen van de eerste
aanhangers van de ‘nieuwe religie’ zoals dat toen heette in
’s-Hertogenbosch. Van harte welkom. De toegang is gratis.

DE HEILIGE SCHRIFT
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u.”
allen:

Allen gaan zitten
Woord voor de kinderen
Lied met de kinderen - Handen heb je om te geven: 2 en 5

Oecumenisch Kerkcafé in Hintham
Op maandag 11 september beginnen wij weer met gesprekken rond
de maaltijd.
Onderwerp van deze avond: Kerk en kunst: thuiskomen of
vreemdgaan?
Onder leiding van Ds. Peter van Helden hopen wij op een goed en
leerzaam gesprek rond de maaltijd van 17.00—19.00 uur. Kosten zijn
ongeveer € 7,—.
U bent van harte welkom in de Biechten, V. v Goghlaan 1 Hintham.
Aanmelden kunt u bij Lucia Basemans l.basemans@gmail.com of
Muriël Wol murieliwan@home.nl
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2. Ogen heb je om te zoeken
naar wat mensen nog ontbreekt
en een hart om uit te zeggen
wat een ander moed inspreekt.
refrein:
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5. Oren heb je om te horen
naar de mens die vrede is
en een hart om te geloven
in zijn God die liefde is.

Inzameling van de gaven -

refrein:

De kinderen komen terug in de kerk

1. Diaconie
2. Kerk

Allen gaan staan
Slotlied - Lied 838
Gebed bij de opening van het Woord
Brieflezing - 2 Korinthiërs 3: 1-9

Wegzending en zegen allen:

Zingen - Lied 976
Evangelielezing - Marcus 7: 31-37
Zingen - Lied 534

Allen gaan zitten

Overdenking

Korte toespraak door de voorzitter van de kerkenraad,
dhr. Ab-Jan Jacobse

Orgelspel - Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 639) - J.S. Bach
Zingen - Lied 992
GAVEN EN GEBEDEN

Orgelspel - Fanfare - J.N. Lemmens
Welkom bij de koffie!
Na de koffie wordt er ook nog een glaasje geserveerd.

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.
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