Zondag 10 oktober 2021
4e zondag van de herfst
orde van dienst

Wie mij volgt,
loopt nooit meer in de duisternis…

een laatste dienst met medewerking van de cantorij
o.l.v. Alyde Touwen

Pianospel
't Klokje luidt
Welkom
- wij gaan staan Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
En niet laat gaan wat zijn hand begonnen is
Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer
Aanvangslied: ‘Jezus, kom in ons midden’ (Iona II,13)
cantorij: refrein en couplet 1, allen: refrein, couplet 2, refrein
refrein

Jezus kom, Jezus kom, in ons midden,
blijf bij ons, ga met ons, geef ons je vrede.

1 Jij bent de weg en de waarheid, het leven,
Alles in jou wijst de weg naar God.
refrein
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refrein

Jezus kom, Jezus kom, in ons midden,
blijf bij ons, ga met ons, geef ons je vrede.

- wij gaan zitten Gebed van toenadering, beëindigd door:
Liefdevolle God, Schepper alles in allen:
zie naar ons om!
Jezus Christus, helper van wie kwetsbaar is:
zie naar ons om!
Heilige Geest, adem en levenskracht:
zie naar ons om!
Woord van bevrijding : Efeze 5, 15 - 20
Loflied: ‘Zing voor Gods licht’ (Iona I, 6) allen 1 en 2

2. Zing voor Gods kracht die de ketenen breekt die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.
Inleiding op de lezingen
Moment met de kinderen
De kinderen gaan nu naar de kindernevendienst
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Lied: ‘Woorden van oudsher gegeven’ (Geroepen om te zingen 137)
door cantorij
Woorden van oudsher gegeven,
zingen van geluk en pijn,
blijven spreken over leven,
Ga en ik zal met je zijn
Lezing Eerste Testament: Exodus 13, 17 - 22
Lied: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ lied 655
allen 1, cantorij 2, allen 3
Lezing Tweede Testament: Johannes 8, 12 - 20
Lied: ‘Jesus le Christ, lumière intérieure’ Taizé
cantorij 1e keer, allen 2e en 3e keer

Vertaling:
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor uw liefde, o Heer.
Uitleg en Verkondiging
Muzikaal moment
Lied: ‘U kennen uit en tot u leven’ lied 653
allen 1, cantorij 4, allen 7
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Mededelingen en collecten (presentatie Kerk in Actie)
Bericht van overlijden
Stilte
Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf’
Gebeden en Onze Vader
Vooraf en na de laatste voorbede zingt de cantorij
O, eeuwige, Aanwezig, God met ons, zie uw mensen aan
Ik ben het licht en het leven, wie in mij gelooft zal leven in eeuwigheid!
O, eeuwige, Aanwezig, God met ons, zie uw mensen aan
Acclamatie tussen de voorbeden door allen:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat 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 vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid, Amen
Slotlied: ‘Zoekend naar licht, hier in het duister’ lied 1005: allen 1, 2, 3
Onder het voorspel van dit lied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden en
komen de kinderen terug uit de kindernevendienst.

Zending en Zegen
cantorij: Lord let us now depart in peace,
who in Thy name are gathered here.
Disclose the brightness of Thy face and be forever near. Amen
Pianospel
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Aan deze dienst werkten o.a. mee
ds.Teun Kruijswijk Jansen
Sonja Bloemers, ouderling
Gina Pander, diaken
Conny Sonneveld, lector
Dik Boelee, muziek
Cantorij o.l.v. Alyde Touwen
Piet de Vries en Emma van Wijk, kindernevendienst
Wilma van der Meer, crèche
Eduard van Loenen en Roel Gelderloos, kerk-tv
Eric en Wiggert Sonneveld, kosterij
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