Orde van Dienst
zondag 3 oktober 2021
Kerk van de Eenheid in Christus
Son

We beginnen de dienst in stilte ..
Aanvangswoord
Vandaag richten we de blik op ons eigen leven. Waar leef ik
voor? Wat is het doel en de betekenis van mijn leven?
Als we de vraag ook in een beter perspectief plaatsen: wat is
mijn bijdrage aan een goed land, aan een goede wereld? Draag
ik met mijn leven bij aan het plan van God met onze wereld?
Aansteken van de tafelkaarsen
Intochtslied 214:1,5. Het licht dat weer opnieuw begon.
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5. De hemel immers is nabij!
Mijn licht, mijn dag, mijn zon zijt Gij
en door de stralen van uw gloed
wordt alles wat er leeft gevoed.
Bemoediging
Onze helper is de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die barmhartig is vanaf het begin
Die het werk van zijn handen nooit loslaat
Die alles nieuw maakt
Want Hij is trouw tot in eeuwigheid
Genade en vrede zij u van God de Eeuwige
en van Jezus Christus,
in de gemeenschap van de Heilige Geest
Amen
Vervolg aanvangslied: Lied 214:8.
8. Lof zij de Vader, eeuwig licht,
de Zoon, zijn enig aangezicht,
lof zij de Geest, der liefde vuur,
loof God vandaag van uur tot uur!
Drempelgebed
Tot U, Heer is ons hart gericht.
Hier zijn wij, open voor uw licht.
Gij geeft ons kracht in stilte en strijd.
Kom tot ons, Eeuwige, in de tijd.
Amen.
Lied 275:1,2,3,4,5. Heer onze God, hoe zijt Gij aanwezig.
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Componist 16e eeuw – ‘Slaat op den trommele’, Dichter: Huub Oosterhuis

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4 Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Kyriëgebed
Heer, onze Heer, ontferm U over ons
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Glorialied Psalm 150 a: 1,2,3,4 Geprezen zij God

2. 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!
3. 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.
4. 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!
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste lezing Exodus 34:4-9
Lied 319: 1,2. Alles wat er staat geschreven
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2. Mozes heeft het vuur zien branden
en hij werd uw knecht,
laat ons voortgaan aan zijn hand en
wijs de weg.
Tweede lezing Matteus 22: 34 – 40
Lied 319: 5,6,7
5. Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken
woord voor woord.
6. Zend uw regen uit de wolken
die het groeien doet:
graan dat brood wordt voor uw volk in
overvloed.
7. Gij gaat onze aard’ te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.
Overdenking
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Pianospel
Lied 993: 1,2,3,4,5,6,7. Samen op de aarde.

2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

3.’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;

4.om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.

5.Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,

6.want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

7.Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Toelichting op de collecte door de ouderling
Collectedoel: Rossing Center for Education and Dialogue.
Rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Z009506
Gebeden - Stil gebed - Onze Vader
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Onze Vader in de hemel, laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op
aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de
greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de
majesteit tot in eeuwigheid.
Amen
Slotlied 146a:1,2,3. Laat ons nu vrolijk zingen.
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2. Hoe goed is ’t hun die bouwen
op Israëls vaste rots,
hun die zich toevertrouwen
de trouwe handen Gods.
Zij hebben ’t heil verkregen,
de allerschoonste schat;
God leidt hen op zijn wegen,
hun voet wordt moe noch mat.
3. Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in ´t water van de zee.
Zegen Amen
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