Kop
ORDE VAN DIENST

zondag 11 februari 2018
6e zondag van Epifanie

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

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
ouderlingen: Jan Poelstra en Nanda Punt
diakenen: Klaas Faber, Cootje van der Lans,
Jelske Faber en Hanneke Blom
organist: Jamie de Goei
koster: Jozef de Queljoe

VOORBEREIDING
Orgelspel - Improvisatie Psalm 92
Oefenen - Lied 98b - “Alles op aarde zing Gods eer!”
Welkomstwoord
Stilte voor persoonlijk gebed
Allen gaan staan

Tafel van Hoop
Op initiatief van kerk in Actie hebben diverse kerken in de adventtijd
een Tafel van Hoop voor vluchtelingen georganiseerd. In navolging op
dit initiatief organiseert de diaconie op donderdag 8 maart ook een
Tafel van Hoop in de Grote Kerk waarbij we samen met vluchtelingen
een maaltijd delen. Tijdens deze maaltijd willen wij graag in gesprek
komen met de vluchtelingen die in onze leefomgeving wonen. Aan iedereen die deelneemt aan de Tafel van Hoop wordt gevraagd om wat
te eten te maken, het liefst uit zijn of haar eigen cultuur. Wij nodigen
u hiervoor van harte uit.
Heeft u vragen of wilt u uzelf of vluchtelingen aanmelden dan kunt u
contact opnemen met Hanneke Blom via tel. 06-47768752 of mailen
naar hannekeblom84@hotmail.com

Aanvangslied - Psalm 92: 1, 2 en 3 - “Waarlijk dit is rechtvaardig”
Drempelgebed - door de ouderling:
Barmhartige 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:
Onze hulp is in de naam van de Heer
allen:

Oecumenisch atelier
Op zaterdag 24-02 organiseert het oecumenisch atelier een viering en
Agapemaaltijd.
Aanvang 16.30 uur in Dagcentrum de Eygenweg 1 in
’s-Hertogenbosch. Op een laagdrempelige manier zoeken we verdieping en ontmoeting rondom Bijbelverhalen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Het oec. atelier is een samenwerking tussen de Molukse Evangelische gemeenschap, de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch en de San Salvator Geloofsgemeenschap. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te vieren. In
verband met de maaltijd is het handig als u doorgeeft als u met ons
mee wilt vieren. Dat kan door een mailtje te sturen aan
sansalvatorgemeenschap@frannekehoeks.nl of contact op te nemen
met Toke Sluijmers tel. 6412526 of Arend Tangenbergh
tel. 64994444
Kerkmuziekavonden op 1 en 22 maart van 20.00 - 22.00 uur
De bekende musicus en muziekwetenschapper dr. Arie Eikelboom
(gespecialiseerd in Hymnologie) zal in een tweetal avonden (1 maart
en 22 maart) middels de hem kenmerkende aanstekelijke verteltrant
u alles vertellen over de ontwikkeling van de kerkmuziek en de kerkliederen. Van Gregoriaans tot Opwekkingsliederen, het komt allemaal
aan bod. Wat in de lezingen wordt verteld, wordt ook meteen uitgeprobeerd! De liederen worden namelijk meteen door de aanwezig gezongen, waar nodig begeleid door Jamie de Goei op het orgel.

Allen gaan zitten
Gebed om ontferming
Allen gaan staan
Gloria - Lied 117a - “Gij volken loof uw God en Heer”
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Evensongs 10 maart 17.00 uur
Het Kamerkoor Vianen onder leiding van Cees Scharloo en Jamie de
Goei op het Bätz-orgel verzorgen een evensong volgens de orde van
dienst voor Palmzondag zoals die op die dag in de Engelse kathedralen wordt gevolgd. Voorganger is ds. Erica Scheenstra. Uitgevoerd
worden o.a. werken van Charles Wood, Thomas Attwood Walmisley en
Herbert Howells.
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MEDEDELINGEN:

DIENST VAN HET WOORD
Groet - door de voorganger:

Het Kerkelijk Bureau is tijdens Carnaval gesloten.

De Heer zij met u
allen:

De kaartenactie (etiketjes) is verplaatst naar volgende week.
Allen gaan zitten
Geloofsopvoeding
Een cursus voor ouders die hun kinderen met en in geloof willen
opvoeden en daar met andere ouders over willen nadenken hoe je dat
doet.
De volgende thema’s komen aan de orde:
• Wat betekent geloven voor jezelf, wat wil je doorgeven
• Opvoeden met geloof, waarom en hoe
• Bidden, je leven delen met God en met elkaar
• De rol van mensen om je heen, invloeden van buitenaf op de
geloofsopvoeding
• Kinderbijbels en prentenboeken, op grond waarvan maak je een
keuze
• Rituelen voor kinderen bij de christelijke feesten en bij verdriet
De avonden worden gehouden op woensdagavonden 14-02, 14-03,
11-04 en 23-05, van 20.00 – 22.00 uur in de Grote Kerk o.l.v.
Erica Scheenstra.
Voor meer informatie en opgave: ericascheenstra@gmail.com
Kerk-op-schoot
Volgende week, 18 februari, is er van 9.15-9.45 uur een Kerk op
Schoot-viering voor peuters en kleuters. Als de kinderen dat willen
mogen ze zich als herder
verkleden. En als ze een schaapje als knuffel hebt, mogen ze die
meenemen.

Lied met de kinderen - Lied 98b - “Alles op aarde zing Gods eer!”

2. Speel op de citer, blaas op de fluit,
steek de trompetten, jubel het uit.
3. Zeeën en stromen, beek en rivier,
klap in je handen, bruis van plezier.
4. Bergen en heuvels, huppel en spring,
blijf daar niet staan, jubel en zing.
5. God komt regeren eerlijk en goed,
dans Hem met bel en met trom tegemoet.
De kinderen gaan naar de kinderdienst
Lezing - 2 Koningen 5: 1-3 / 9-15b
Zingen - Lied 350: 1, 3 en 6 - “Het water van de grote vloed”

Vacaturebank
Heeft u de vacaturebank al ontdekt op onze website
(http://pgdenbosch.nl/gemeente/vacaturebank/)?
Momenteel zijn wij onder andere op zoek naar een diaken, BHV’ers en
Leden voor de stoelenploeg. Voor de volledige omschrijving kijkt u op
de website of het prikbord bij de ingang van de kerk.
Passen de beschreven vacatures niet bij u, maar wilt u wel graag iets
anders doen?
Neem dan eens contact op met de scriba of één van de predikanten.
Ook kunt u na de dienst de dienstdoende ouderling aanspreken.
Samen met u gaan we dan op zoek naar een geschikte functie.
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Lezing - Marcus 1: 40-45
Acclamatie -
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Verkondiging

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 - Andante (uit: Sonate VI op 65 nr. 6) F. Mendelssohn-Bartholdy
Zingen - Lied 534 - “Hij die de blinden weer liet zien”
Vredegroet
DIENST VAN DE TAFEL

Woorden bij het breken van het brood en schenken van de wijn
Zingen - Lied 273: 5 - “Loof God, die ons aan tafel vraagt”

Voorbeden
Collecten - 1. ZWO

2. Kerk

Terwijl brood en wijn worden klaargezet zingen we
Lied 273: 1, 2 en 3 - “Loof God, die zegent al wat leeft”

Delen van brood en wijn
Tijdens het delen van brood en wijn orgelspel - Partita over Lied 273
Dankgebed

Uitnodiging
ZENDING EN ZEGEN

Lofprijzing voorganger: Vrede met u allen.
gemeente: VREDE OOK MET U.

Allen gaan staan

voorganger: De harten omhoog!

Slotlied - Psalm 150 - “Loof God, loof Hem overal”

gemeente: WE HEFFEN ZE OP TOT DE HEER!
voorganger: Laten wij danken de Heer, onze God.
gemeente: HET PAST ONS DE HEER TE DANKEN!

Zegen
allen:

voorganger: Wij danken U, Heer onze God, dat wij tot U
mogen komen (…)
samen met alle engelen voor uw troon:
Zingen - Lied 273: 4 - “Loof God, want Hij spreekt onze taal”
Orgelspel - Psalm 150 - T. Hagen
Instellings woorden
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.
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