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11 november 2018

voorgangster: ds. Anki Peper
lector: Marieke van Wijngaarden
organist: Jan Berghuis
VOORBEREIDING:
Welkom
allen gaan staan
Stilte
Groet en bemoediging

v:

De Eeuwige zij met u!

a:
v:
a:

Ook met u
zij de Eeuwige
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed
k: God, steek vandaag in onze harten
een vlammetje van liefde aan
voor onze naasten
voor onze vijanden
voor onze vrienden en vriendinnen
voor moedige mensen
voor laffe mensen
voor onverschillige mensen
a: Steek vandaag in onze harten
een vlammetje van liefde aan

Intochtslied

975:1,3 ‘Jezus roept hier mensen samen’
allen gaan zitten

Kyriegebed na ….daarom roepen wij: 274:2
Gloria psalm 146: 1 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 allen

DE SCHRIFTEN:
Kinderen – Kinderlied ‘Als je geen liefde hebt’

t. H. Lam, m. W. ter Burg

de kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed om de heilige Geest afgesloten met: Lied 681 ‘Veni sancte spiritus’
‘Kom heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde’
Inleiding
Schriftlezing Markus 12:28-34
Lied 320:1,2,3,4 ‘Wie oren om te horen heeft’
Martin Buber

Lied ‘Eerste liefde’ vz = vrouwen

t. H. Oosterhuis

Overweging
Geloofsbelijdenis

v Met de hele kerk
a bevestigen wij
dat wij geschapen zijn
naar Gods beeld en gelijkenis,
als vrienden (vriendinnen) van Christus
in de kracht van de Geest
v Met mensen van overal
a bevestigen wij
dat Gods goedheid
in het hart van de mensheid
dieper geplant is
dan al wat verkeerd is.
v Met de hele schepping
a vieren we het wonder van het leven
uw wegen die zich ontvouwen
U werkzaam voor eeuwig
in onszelf en in onze wereld

lied 636:1,2 ‘Liefde is licht, opnieuw geboren’
GEBEDEN EN GAVEN:
Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader
Mededelingen
Inzameling gaven
1 Kerk in Actie binnenland: Perspectief voor (ex)gedetineerden.
2 Bijdrage aan landelijk kerkenwerk.
Slotlied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Zegen
allen:

Welkom voor koffie, thee en limonade (kinderen) in de Werf!
EXTRA DEURCOLLECTE: KERK IN SYRIË.
Versterk de kerk in het Midden-Oosten: Blijven geloven in delen.
Kerken in het Midden-Oosten hebben het moeilijk. In Syrië zijn de gevolgen
na zeven jaar oorlog groot. Veel gebouwen zijn verwoest en tweederde van
de kerkleden is gevlucht voor oorlog en geweld.
Tijdens de gevechten bleven de achtergeblevenen trouw samenkomen om te
bidden. Voor hen is het leven een dagelijkse strijd om te overleven. Hun
huizen liggen veelal in puin, er is nauwelijks onderwijs, onvoldoende werk en
een tekort aan voedsel en water. Dankzij de steun van de wereldwijde kerk
zijn er tekenen van hoop en krijgen mensen voedselpakketten, onderdak en
onderwijs. Kerken in Syrië blijven geloven in delen. Ze hebben onze steun
hard nodig, zodat ze het vol kunnen houden om symbool van hoop te zijn. U
leest er meer over in de Kerkklok en op de site van Kerk in Actie
https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-syrie
Om te kunnen helpen heeft Kerk in Actie geld nodig. Enkele voorbeelden
• een hygiënepakket voor vrouwen (ondergoed, maandverband, zeep,
shampoo) kost €17
• een matras kost €50
• voor €150 krijgt een gezin een kledingpakket
• voor €329 krijgt een gezin een maand lang warme maaltijden
Vandaar deze extra deurcollecte, die de Diaconie en de ZWO-commissie van
harte aanbevelen!

