1 september 2017, Wereldgebedsdag voor de zorg voor de
schepping.
Op vrijdagmiddag 1 september wordt er een wandeling gehouden door
de Bossche binnenstad. Een processie zou je kunnen zeggen. En op die
wandeling wordt er telkens even stil gehouden – o.a. op de biologische
markt, in de Bossche Broek, in de tuin bij de zusters van de
Choorstraat – om aandacht te vragen voor de aarde en de schepping.
Als christenen belijden we dat de aarde een geschenk van God is, en
dat we geroepen zijn om verantwoordelijk om te gaan met dit
geschenk en met alle leven dat zich op aarde bevindt. Maar
tegelijkertijd zijn er ook zorgen om het klimaat, om het milieu, om
zoveel mensen die vluchten voor de droogte, de honger en de dorst in
hun land. Wat betekent dit voor ons christenen? Wat betekent dit voor
de kerk?
Deze wandeling is een oecumenische samenwerking tussen het Beraad
van Kerken ’s-Hertogenbosch, het bisdom ’s-Hertogenbosch en de
Konferentie Nederlandse Religieuzen. U bent van harte uitgenodigd om
mee te wandelen en te bidden. Startpunt is de Grote Kerk. Om 13.30
uur wordt daar een korte openingsviering gehouden. Om 14.00 uur
gaan we wandelen en komen we langs vijf ‘staties’ en hebben daar vijf
ontmoetingen. Van 17.00-17.30 uur is het slotgebed in de Sint Jan.
Vanuit onze gemeente zal Gerjan Verhoeff zijn medewerking verlenen.
Hij zal iets vertellen over het project ‘Ruimte voor de rivier’ waar hij
aan heeft meegewerkt. Voor meer informatie: Erica Scheenstra,
ericascheenstra@gmail.com
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Orde van Dienst

zondag 6 augustus 2017

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: Jacques van den Dool
ouderlingen: Nanda Punt, Jan Poelstra
diakenen: Klaas Faber, Jelske Faber, Cootje van der Lans

VOORBEREIDING

MEDEDELINGEN:

Orgelspel
Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

U bent allen van harte uitgenodigd voor koffie, thee, limonade en
ontmoeting.

Stil gebed
Allen gaan staan
Aanvangslied - Lied 280: 1, 4, 5, 6

‘De vreugde voert ons naar dit huis’

Voorgangers in augustus
Volgende week, zondag 13 augustus, zal mevr. E. Hof uit Amersfoort
voorgaan en op zondag 20 augustus zal dhr. D.J. Bierenbroodspot uit
‘s-Hertogenbosch voorgaan.

Drempelgebed - door de ouderling:
Goede God,
op U wachten wij!
U opent uw hand en schenkt ons aan elkaar
als pelgrims op weg.
Geef ons een hart, doorzichtig en zuiver.
Herschep met uw Geest ons leven als nieuw.
Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Door Jezus Christus, onze Heer,
allen: Amen
Bemoediging - door de ouderling:
“Onze hulp is in de Naam van de Heer”
allen:

Allen gaan zitten

Vakantie op het Kerkelijk Bureau
Het Kerkelijk Bureau is in de periode van 7 augustus tot en met
25 augustus gesloten.

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 - aansluitend zingen we:
Orgelconcerten in de Grote Kerk
A.s. dinsdag, 8 augustus, zal er weer een orgelconcert zijn.
Jacques van den Dool zal dan zowel het Strümphler– als het Bätzorgel
bespelen. Aanvang 20.00 uur.
Op dinsdag 22 augustus zal er een concert zijn van Jamie de Goei en
Roeland de Reuver. Quatre-mains op 2 orgels en een vleugel. Ook
hier is de aanvang 20.00 uur.
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Verbondenheid in brood en wijn (lopende viering)
Dankgebed
De jongste kinderen komen terug in de kerk
ZENDING EN ZEGEN
voorganger: “Laten wij nu Gods naam prijzen,
want zijn barmhartigheid kent geen einde.”

Allen gaan staan
Slotlied - Lied 718

‘God die leven hebt gegeven’

Zegen - als ‘amen’ op de zegen zingen we Lied 425

Allen gaan staan
Gloria - Lied 273

‘Loof God, die zegent al wat leeft’

DIENST VAN HET WOORD
Groet - door de voorganger:
“De Heer zij met u”
allen:

Allen gaan zitten
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lied met de kinderen - Lied 218

‘Dank u voor deze nieuwe morgen’

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.
2. Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
Orgelspel
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4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

Tafelgebed voorganger: Vrede met u allen.
allen: Vrede ook met u.
voorganger: De harten omhoog!

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

allen: We heffen ze op tot de Heer.
voorganger: Laten wij danken de Heer, onze God.
allen: Het past ons de Heer te danken.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

voorganger: Wij danken U, Heer onze God, ………….
……… samen met alle engelen voor uw troon:

Profetenlezing - Jesaja 55: 1-5

allen: Lied 985: 1 – ‘Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven’
Zingen - Psalm 146: 1 en 3

‘Zing, mijn ziel voor God uw Here’
Instellingswoorden en bede om de Geest -

Evangelielezing - Mattheüs 14: 13-21
Zingen - Psalm 146: 4

voorganger: Wij danken U, goede God, ………………
………… dat vragen wij u in de naam van Jezus,
uw zoon, die ons heeft leren bidden:

‘Aan wie hongert geeft Hij spijze’

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.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen - Lied 840

‘Lieve God, gij zegt kom en ik kom’

DIENST VAN DE TAFEL

Mededelingen met het oog op de gebeden
Dankgebed en voorbeden

Vredegroet

Inzameling van de gaven 1. ZWO
2. Kerk

Breken van het brood en schenken van de wijn -

Terwijl brood en wijn worden binnengebracht en de tafel gereed wordt
gemaakt, zingen we Lied 975: 1 en 4 ‘Jezus roept hier mensen samen’
Nodiging
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voorganger: Wij breken dit brood en schenken de wijn
om te delen in het lichaam en bloed van Christus.
Hoewel met velen, zijn wij één lichaam, want wij hebben
allen deel aan dit ene brood en deze ene beker!
allen: Amen
Zingen - Lied 377: 1 en 4 – ‘Zoals ik ben, kom ik nabij’
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