Zondag 23 september 2018
1e zondag van de herfst
orde van dienst

‘Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer,
omarmde het…’
Emil Nolde ‘Christus und die Kinder’ 1910
The museum of Modern Art, New York

Orgelspel
-als het kleine klokje luidt worden wij stilWelkom
Inleidend orgelspel
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 het werk van zijn handen
Groet
Genade zij u en vrede
van God onze Vader,
en van Jezus Christus de Heer,
door de Heilige Geest,
Amen
Wij zingen als aanvangslied Psalm 121 vers 1, 2 en 4
‘Ik sla mijn ogen op en zie’
Gebed om ontferming
Wij zingen als loflied Lied 218 1, 2, 4 en 5
‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Leefregel
Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen
Evangelielezing Marcus 9:30-37
Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat
iemand dat te weten kwam, want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te
geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de
mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood
opstaan.’ Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen
vragen te stellen.
Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun:
‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ Ze zwegen, want
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ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de
belangrijkste was. Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen
hen: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn
en ieders dienaar.’ Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer;
hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: ‘Wie in mijn naam één zo’n
kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij
op, maar hem die mij gezonden heeft.’
Epistellezing Jacobus 3:16-4:6
Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad
hoogtij. De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder
vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets
dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. Waar in vrede
wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die
vrede stichten. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u
toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw
binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en
moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U
krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u
verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen.
Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld
vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld,
maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in
de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; maar
de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich
tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’
Wij zingen als ‘gebed aan God’
Psalm 51b ‘Create in me a clean heart’ 2x
Verkondiging
Wij zingen staande als lied van toewijding
Lied 912: 1, 2, 5 en 6 ‘Neem mijn leven, laat het, Heer’
Mededelingen en Collecten
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst.
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Wij zingen samen met hen: ‘Laat de kinderen tot mij komen’

2.

Laat de mensen tot Mij komen over alle wegen.
Laat de mensen tot Mij komen houdt ze toch niet tegen!
Want de poorten van mijn rijk gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk bij Mij binnen lopen.

Dankgebed en Voorbeden, door Emma van Wijk en voorganger
Onze Vader
Wij zingen als slotlied Lied 838 ‘O grote God die liefde zijt’
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.

Wegzending en Zegen
Amen
Na afloop van deze dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie
en thee in het koor van de kerk.

Aan deze viering werkten mee:
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger
Corine ter Horst, ouderling; Dianne Rietveld, diaken;
Jaap Meijer, lector; Sjaak van ’t Kruis, organist;
Margreet Morelissen, kindernevendienst; Mariska Steinmann, crèche
Kees Dogger, koster; Hylke en Bonne Pander, beamteam.
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