Zondag 8 november 2020
Voorganger: Just van Es
Organist: Anneke Jansen
Orgelspel
Welkom
Bemoediging
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde gemaakt heeft
v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
g. en niet laat varen het werk van zijn handen
Lied (staande): Ps 66:3,5

Doe onze God uw loflied horen,
gij volken, zingt alom op aard,
looft Hem door wie wij zijn herboren,
die ons voor wank'len heeft bewaard.
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven,
zoals men erts tot zilver smelt.
Gij die ons, aan het vuur ontheven,
gelouterd voor uw ogen stelt.
Ik kom met gaven in mijn handen.
Zie, tot uw tempel treedt uw knecht
en brengt U, Heer, de offeranden,
U in benauwdheid toegezegd.
Brandoffers wil ik U bereidenen
zoete geuren op doen gaan.
Ik wil U heel mijn leven wijden:
aanvaard het, neem mijn offer aan.

Kyrië en Gloria: lied 299e

[kinderen kunnen naar de nevendienst gaan]

Gebed voor de opening der Schriften
Schriftlezing: Gen 22:1-19
Lied: Gez 943 (vers 4 orgelvers)
Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?
Vertrouw Hem waar Hij gaat.
Zijn duistere voorzienigheid
verhult zijn mild gelaat.
Schriftlezing: Romeinen 8:31-38
Lied: 211:1,2
1 De gouden zonne / heeft overwonnen
en toont haar zege / nu allerwege,
zendt haar verkwikkend en liefelijk licht.
Met moede leden / zo lag ik terneder,
maar nu herrijs ik, / nu zegen en prijs ik,
hemel, uw schoonheid met stralend gezicht.
2 Hoog in den hoge / schouwen mijn ogen
wat God de Here / te zijner ere
heerlijk gebouwd heeft, een kunstwerk zeer groot:
't huis waar zijn vromen / eenmaal zullen komen,
als in Gods vrede / zij opstaan beneden,
uit dezer aarde vergank'lijke schoot.

Overweging
Lied: 377:1,2,3

Zoals ik ben, kom ik nabij,
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij –
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –

o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U, die mij bemint,
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam van God, ik kom.
Voorbeden
stil gebed
Onze Vader

Lied (staande): 705:1,2
Ere zij aan God, de Vader,
Ere zij aan God, de Zoon,
Eer de heil'ge Geest, de Trooster,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
De Drie-een'ge in zijn troon.
Ere zij aan Hem, wiens liefde
Ons van alle smet bevrijdt,
Eer zij Hem die ons gekroond heeft,
Koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
Ere zij het Lam gewijd.

Zegen
g. Amen

Inzameling der gaven in schalen bij de uitgang
Inzameling van uw gaven bij de uitgang
Diaconale collecte; Bonaire Ouderenzorg
Collecte voor de Kerk
In verband met de Coronamaatregelen kunt u, uw gaven buiten bij de uitgang
doneren in daarvoor bestemde schalen. Eventueel kunt u ook via de ScipioApp doneren of uw gaven overmaken op de rekening van de kerk. IBAN
nummer NL34RABO0373732198, onder vermelding van de datum van de
collecte. Uit praktische overweging worden gedurende de Coronatijd de
collecteopbrengsten gelijkelijk verdeeld tussen de Diaconie en de Kerk

Mededelingen:
- Zondag 15 november 2020, 10.00 uur zal voorgaan
Ds. Esther de Paauw
- Iedere woensdag: Ochtendgebed tijdelijk online

