Orde van dienst voor zondag 25 oktober
Diaconale zondag

Voorganger: Ds. Esther de Paauw
Organist: Rijk Jansen
m.m.v. Anneke Jansen en cantorij

Welkom- aansteken van de kaarsen

Intochtslied: 72: 1, 4 en 7

4. Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,

die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.
7. Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervult de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.
Bemoediging en Groet
Gebed
Loflied: 273: 1, 2, 4 en 5

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.
4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.
Gebed van de zondag
1e Bijbellezing: Handelingen 14: 8-20
Lied: 160b

2e Bijbellezing: Fillipenzen 2: 1-11
Verkondiging
Lied: 992: 1, 2, 3 en 4

2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?
4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.
Lezing: Gedicht voedselbank
Lied: 365: 1, 3 en 6

3. De vogels en de dieven
die leven van de wind,
maar wie er niet kan vliegen
en wie de schoven bindt
moet werken en geloven –
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!
6. Het is en moet zo blijven
de gave van uw hand,
al wat wij van U krijgen,
de vruchten in de mand,
de broden op de tafel –
tot eer van U, o God en Heer,
halleluja!
Dankgebed en voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: 841: 1, 2, 3 en 4

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

3. En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt –
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
4. Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
Heenzending en zegen
Digitale en fysieke Collecte
De collecteopbrengst wordt gelijkelijk verdeeld over de
Diaconie en de kerk

