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VOOR OF TEGEN?
Zondag 26 september 2021
Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk
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Inleiding bij de kerkdienst
Zondag 26 september staan er 2 teksten op het leesrooster die
gaan over “voor of tegen”. Mensen weten soms precies welke
regels voor hen of juist voor anderen gelden.
Maar het lijkt wel of de Eeuwige zich daar niet zo aan houdt.
Wat moet je daarmee?

Medewerkers aan de dienst:
Ambtsdrager : Martin Uitenbroek
Lector : Marlies Zwemstra
Organist : Peter Dingemanse
Klarinettist: Fred Tuinder
Koster : Arie Zwartveld
Voorganger : ds. Sietske van der Hoek
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
De klok wordt geluid
Orgelspel
Welkom en mededelingen
(gemeente gaat staan)
Bemoediging en groet
v. Onze hulp is in de naam van de Levende God
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. EN DIE NIET LOSLAAT
HET WERK VAN ZIJN
HAND
v. De Levende God zij met u!
G. OOK MET U ZIJ DE LEVENDE GOD!
(gemeente gaat zitten)

We zingen lied 215: 1, 3, 7
Ontwaak o mens, de dag breekt aan
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3. Al wat geliefd is en vertrouwd
Het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
Met glans en heerlijkheid verguld
Want het bestaat in Gods geduld
7. Maak in uw liefde_ons Heer, bereid
Voor licht en vrede_in eeuwigheid
En dat ons leven iedere dag
Als ons gebed u loven mag.
Moment voor kleine en grote mensen
Gebed om ontferming
Glorialied psalm 19: 1, 5
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Zo helpt Gij, God, uw knecht/ En houdt zijn paden recht
In ’t spoor door u gewild
Wie uw geboden acht/ wie trouw uw wet betracht
Beloont gij ruim en mild
Maar zonder u, o Heer/ verdwaal ik altijd weer
Op zelfgekozen wegen
O, reinig metterdaad/ mij van ’t verborgen kwaad
En leid mij met uw zegen!

DIENST VAN DE BIJBEL
Gebed van de zondag
We lezen uit de Bijbel Numeri 11: 24-29
Muziek
De tweede Bijbellezing is Marcus 9: 38-50
We zingen Zout is zout en zout alleen… (m Fred Tuinder)
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Overdenking
Muziek
We zingen lied 991: 1, 3, 4, 7, De eersten zijn de laatsten

Zo staat het voorgeschreven
Zo is het steeds voorzegd,
Wie achter is gebleven
Krijgt eerstgeboorterecht
Het onderste komt boven
De torens vallen om
Het woord is aan de doven
De waarheid aan de droom
Veracht dan niet de kleinen
En die verloren zijn
Want God noemt hen de zijnen
Die laatgeboren zijn.
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DIENST AAN DE ANDER
Voorbeden-stil gebed-Onze Vader
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 den boze
Want van u is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid. Amen
(gemeente gaat staan)
We zingen als slotlied lied 419, Wonen overal
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Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan –
mensen veel geluk.
Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vaders huis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan –
mensen veel geluk.

Wegzending en zegen
De collecte is aan de uitgang: 50 % voor de Diaconie
50% werk Kerkrentmeesters

Wilt u uw orde van dienst mee naar huis nemen?
Bij voorbaat dank.

Bij de voorkant:
Een kunstwerk toegeschreven aan de Afghaanse Shamsia
Hassani. Zij protesteert hiermee tegen de streng religieuze
Taliban.

