Protestantse gemeente Het Trefpunt
Orde van dienst voor de viering op
zondag 10 oktober 2021

Voorganger: ds. Hetty van Galen
Organist: Marcel den Dulk

Welkom
Aansteken van de kaars
Zingen: lied 277
Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven:
Spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn.
Stilte
INKEER
(we gaan staan)
Zingen: lied 287: 1, 2
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden;
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.
Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen.
Als de kerk van liefde leest
is het feest!
Groet
V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer
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Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed
Zingen: lied 287: 5
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht, straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen;
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
(we gaan zitten)
Kyriëgebed
Loflied: lied 150a: Geprezen zij God
Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
Geprezen zij God! Laat alles wat leeft
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.
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Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezen: Spreuken 6: 6 -11
Zingen: lied 978: 1, 3, 4
Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
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Lezen: Mattheus 20: 1 -16
Zingen: lied 991: 1, 3, 5, 6, 7
De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.
Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzegd,
wie achter is gebleven
krijgt eerstgeboorterecht.
Wie later is geboren
komt eerder aan de tijd,
wie lager thuisbehoren
gaan hogerop vrijuit.
Zo hoog zijn Gods gedachten,
zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter,
wie achterbleef gaat voor.
Veracht dan niet de kleinen
en die verloren zijn,
want God noemt hen de zijnen
die laatgeboren zijn.
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: lied 1001
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De wijze woorden en het groot vertoon,
die goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen and're mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede
Wie denken durft dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt die zal zijn ogen niet geloven.
Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, 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.
ZENDING EN ZEGEN
(we gaan staan)
Slotlied: lied 422
1. Laat de woorden
die wij hoorden
klinken in het hart:
laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

2. Laat ons weten,
nooit vergeten,
hoe Gij tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
‘t vuur dat Gij ontsteekt.

3. Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat, door zo te leven,
hier uw rijk begint.
Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)
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Collecte
De eerste collecte is voor de actie Schoenendoos en
de tweede voor Kerk en Israël
U kunt uw gaven overmaken op de rekening van de diaconie
NL 20 RABO 0306985683 o.v.v. collecte 10 oktober
Bezinning en Verdieping
U wordt uitgenodigd om de film ‘A Hidden life’ te komen
bekijken. Een indrukwekkend verhaal over hoe een Oostenrijkse
boer - in het Derde Rijk- tracht te overleven vanuit een puur
beleefd geloof en te midden van de prachtige natuur.
Zie ook info in de Wegwijzer.
Donderdag 14 oktober, 14.00 uur in Trefpunt Bennebroek.
Aanmelden bij Annet Mourik via amourikloos@ gmail.com, of
0612363231.
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