Liturgie voor de kerkdienst
op zondag 26 september
in de Dorpskerk van Heinkenszand
In samenwerking met de Federatie ‘Rond de Zwake’

‘Genieten van genoeg’

Voorbereiding: Theanne Boer, Jörg Buller, Jaap de Graaf, Bart van Hasselt, Ineke de Heer,
Wim van den Hoek
Pianiste: Rini Jongsma

Pianospel
Welkom en mededelingen
De kaarsen worden aangestoken
Lied 277 Die ons voor het licht gemaakt hebt
Zingen:

Bevrijd van dienstbaarheid

Zingenderwijs 9:1,2,3,4

(Tekst: Hans Bouma. Melodie: Psalm 87: Op Sions berg sticht God zijn heilige stede)

1. Bevrijd van dienstbaarheid aan vreemde goden
zijn wij op weg naar het beloofde land,
de grote toekomst heeft ons overmand,
God doe ons op een nieuwe schepping hopen.
2. Wij dromen van gerechtigheid en vrede,
leven voorgoed, geluk voor iedereen,
hemel en aarde ongedeeld bijeen
volop bewoonbaar zal de wereld wezen.
3. Verheugd zoeken wij tekenen van leven,
spelen wij in op wat God heeft beloofd,
wij vinden Jezus, hij is onze hoop,
de eerste oogst van nieuwe mogelijkheden.
4. Met hem de eerstgeborene der doden,
geven wij stralend van Gods toekomst blijk,
hoe onbewoonbaar deze wereld lijkt,
hardnekkig blijven wij in God geloven.

Moment van stilte
Bemoediging en Groet
Voorganger:
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw is tot in eeuwigheid
en niet loslaat wat zijn hand begon.
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer!
Gemeente:
Amen.
Liedboek 1005

Zoekend naar licht hier in het duister
Zingen 1, lezen 2,3,4 zingen 5

Kyriëgebed
Zingen: Liedboek 869:1,2,7

Lof zij de Heer, ons hoogste goed
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DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Kaarsen voor de kinderen/jongeren worden aangestoken door de ouderling van dienst
Moment met de kinderen – Film n.a.v. Johannes 7: 40-52
Zingen lied 975:1,2 Jezus roept hier mensen samen
Schriftlezing: Leviticus 19:1-2.9-10 (lector)
De Nieuwe Bijbelvertaling 2004
De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees heilig, want ik, de HEER,
jullie God, ben heilig.
Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat
blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens
na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de
vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.
Zingen: Liedboek 718:1,2,3,4 God, die leven hebt gegeven
Schriftlezing:
1 Timoteüs 6:6-10.17-19
(lector)
De Nieuwe Bijbelvertaling 2004
Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld
meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar
tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten
prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen
gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen
van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te
stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. En draag
hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen. Zo leggen
ze een stevig fundament voor de toekomst, en winnen ze het ware leven.
Zingen: U komt de lof toe lied 339 b
Overdenking
Zingen:
Wat vraagt de Heer nog meer van ons

Liedboek 992:1,2,3,4

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden en stil gebed
Gebedsacclamatie lied 367 e Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons
Onze Vader: lied 1006
ZENDING EN ZEGEN
Zingen: Liedboek 1001:1,2,3 De wijze woorden en het groot vertoon
Zending en zegen
Zingen Liedboek 425 Vervuld van uw zegen
Pianospel
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