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Bij de dienst,
De voorganger van vandaag in een dienst waarin we het Avondmaal vieren is
ds. A. J. de Hoop.
De voorganger op zondag 25 september, Startzondag, is eveneens ds. A. J. de Hoop.
De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar
Mw. Lusink, de Schoven 61 en naar Mw. Giesen, Groenloseweg 43b.
Ouderling van dienst
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Andries Stam
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Thea Brinkhuis
Albert Oolhorst
Bert Hakkert
Psalm 85 en Galaten 5:13-14, 16, 22 – 23a
De 1e collecte is voor Zending Syrië
de 2e is voor de Kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting 1e collecte, Zending Syrië
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer
dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van
militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste
levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de
kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp
bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of
moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s
waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken,
scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan
gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“18 september”. Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar
NL50RABO0356700747

Op 25 september a.s. vieren we startzondag;.
Het thema voor deze startzondag is ‘aan tafel!'.
Ter herinnering: we willen rond 12.15 uur ook echt ‘samen aan tafel’ gaan. Dit
zal plaatsvinden in De Sprankel.
Wilt u voor zo veel personen als waarmee u komt, iets te eten meenemen? Alles is goed:
belegde boterhammen, een salade, quiche of wraps. Voor drinken wordt gezorgd. Vóór
de dienst zamelen we dit alles in; wilt u dit afgeven bij De Sprankel? Het wordt dan
uitgestald op tafels, zodat we dat samen met elkaar kunnen delen; zo kan ieder genieten
van wat is meegebracht en is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Graag tot
dan!

orde van dienst zondag 18 september 2022
VREDE VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERSCHEIDENHEID VERBONDENHEID
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Openingstekst
(we gaan staan)
Openingslied: Licht dat ons aanstoot (NL 601: 1 en 2)
Bemoediging
v:
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
G:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
v:
Onder de hoede van de hemel schuilen wij, God,
bij U en bij elkaar
G:
GEEF ONS UW VREDE
v:
Onder uw vleugels zoeken wij heil, de weg ten leven
G:
GEEF ONS UW VREDE
v:
In Uw licht klaart onze dag op,
wordt zelfs de nacht ons als de dag
G:
GEEF ONS UW VREDE
V:
Dat wij ons verbinden aan U en aan elkaar
En vol vertrouwen samen leven op hoop van zegen.
G:
EN GEEF UW VREDE AAN ALLE MENSEN. AMEN
Zingen: Bid heil toe aan dit Vredesoord (psalm 122:3)
Inleiding op het thema van deze vredeszondag
Kyriegebed en zingen: Stil is de straat (lied 1003)
Groet
v: De Eeuwige zij met u
a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE.
Lezing: Psalm 85
Korte stilte
Lezing: Galaten 5:13-14, 16, 22 – 23a
Zingen: Neem mijn leven, laat het, Heer (lied 912)
Meditatieve bezinning
Zingen: Laat komen, Heer uw rijk (NL 756: 1 t/m 5)
Een verkenning van de waarden
‘VREDE VRIJHEID VERDRAAGZAAMHEID VERSCHEIDENHEID VERBONDENHEID’
Zingen: Als alle mensen vogels dromen (lied 1013)
Zingend nadenken: wat leidt tot vrede? Wat kan ik bijdragen?
Dienst van de tafel
Tafelgebed ‘Kom tot ons, hier in ons midden’ (DB I, 29) - (liederen op melodie van
psalm 136)
v:
De harten omhoog naar God!
A:
Als bloemen naar de zon!
v:
Dank de Eeuwige, onze God!
A:
Wij willen God danken!
v:
U danken wij, God onze Heer, God van overal en altijd,
van mensen, dieren en planten, van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt en alles vasthoudt: heilig is uw Naam!

A:

Kom tot ons, hier in ons midden.

Zingen: Loof de Heer, want God is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt liefde die de dood verjaagt.
v:

A:

Dank de Heer, die alles schiep
en ons hier bij name riep
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw kracht!

In Jezus zien we wie U bent:
mens onder de mensen, bewogen om hun lot.
Zo nam Jezus brood en beker, dankte U en deelde uit.
Telkens als we samenkomen rond de tafel,
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
Kom tot ons, hier in ons midden.

Zingen: Loof de Heer, want God is goed;
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.
v:

A:

Uw Geest is gekomen, kracht om alles nieuw te maken:
brood en beker die naar U wijzen, mensen die op U lijken.
Geroepen om met U mee te gaan,
vormen we een kring van klein en groot, één wereldwijde gemeente.
Kom tot ons, hier in ons midden

Zingen: Loof de Heer, want God is goed,
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!
v:

A:

v:
A

Dank de Heer, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.

Zo heeft Hij de laatste avond dat Hij met zijn vrienden samen was,
zelf het brood voor hen gebroken en gezegd: ‘Dit is mijn lichaam.
Neem het, eet. En denk aan Mij.’
Vol met wijn schonk Hij de beker, loofde U en gaf hem rond.
‘Als je deze beker rondgeeft, deel je in mijn dood en leven,
deel je in mijn nieuw verbond.
Zijn dood gedenken wij, zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij. Maranatha.
Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde
en breng ons dicht bij U en bij elkaar.
Amen
Zo bidden wij met alle mensen van vroeger en nu:
ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT…

Vredegroet en zingen ‘Vrede voor jou’ (lied 421)
Vieren van brood en wijn
Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Het brood in de aarde gevonden (lied
390)
Dankgebed
Slotlied: Geef vrede door van hand tot hand (NL 1014)
Zegen

