Zondag 22 september 2019 A.D.
Voorganger
Organist
Koster

: ds. Riegonda van Welie-Kaai
: Jan Ballintijn
: Jan-Willem Henfling

Thema: Totdat allen vrij zijn…

Thema: Freedom Sunday is een uitnodiging aan alle kerken in Nederland
om te leren wat slavernij is en om samen met IJM een eind te maken aan
dit onrecht. Until all are free! Binnenkort zal er in ons Spieghelhuis ook een
tentoonstelling gewijd worden aan dit thema.

DE VOORBEREIDING
Klokgelui
Orgelspel: Benedictus in E.gr.

A. Rowley.
(1892-1958)

Kerkenraad komt binnen
Stil moment voor gebed en inkeer
Gemeente zingt staande: Lied 72 : 1 en 4
Bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
Gemeente : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
DIE TROUW HOUDT TOT IN EEUWIGHEID
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.
Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
door Jezus Christus en de Heilige Geest.
Gemeente : AMEN.
- de gemeente gaat zitten Woord van welkom
Smeekgebed
Aansluitend zingen we na de woorden: ... zo bidden wij u allen tezamen:

- de gemeente gaat staan -
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Lofprijzing:
Voorganger
Gemeente zingt
Voorganger
Gemeente zingt
Loflied

: Heer, open onze lippen,
: ZO ZAL ONZE MOND UW LOF VERKONDIGEN.
: Van de opgang der zon
tot waar zij onder gaat
: ZIJ DE NAAM DES HEREN GELOOFD!
: Lied 704 : 1 en 2
- de gemeente gaat zitten - de kinderen gaan naar de nevendienst -

DE DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Lezing Oude Testament: Jesaja 61 : 1 – 9
1

De geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om
aan verslagen harten hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating
bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding, 2om een genadejaar
van de HEER uit te roepen en een dag van wraak voor onze God, om allen
die treuren te troosten, 3om aan Sions treurenden te schenken een kroon
op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen ‘Terebinten van
gerechtigheid’, geplant door de HEER als teken van zijn luister. 4Wat
eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer
bevolken; ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds
mensenheugenis. 5Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen,
vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer. 6En jullie worden priester
van de HEER genoemd, dienaar van onze God zul je heten. Je zult je te
goed doen aan de rijkdom door vreemde volken vergaard, je zult je met hun
luister bekleden. 7De smaad die je verdiende loon werd genoemd, je
schande wordt je dubbel vergoed. Daarom erven zij dubbel van het land
en is eeuwige vreugde hun deel. 8Want ik, de HEER, heb het recht lief,
ik haat offers van roofgoed. Ik zal hen getrouw belonen, een eeuwig
verbond sluit ik met hen. 9Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken,
heel de aarde kent hun nageslacht. Dan zullen allen die hen zien erkennen:
‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’
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Gemeente zingt: Lied 362 : 1 en 3
Lezing Nieuwe Testament: Galaten 3 : 27 – 29
27

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met
Christus omkleed. 28Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen,
mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29En omdat u
Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen
volgens de belofte.
Gemeente zingt: Lied 311 : 1, 2 en 4 (melodie A) en 6 (melodie B)
Overweging
Orgelspel: Mache dich, mein Geist, bereit.

G.A. Homilius.
(1714-1785)

- de kinderen komen weer binnen DE DIENST VAN DE TAFEL: MAALTIJD VAN VERZOENING
Inzameling van de gaven:
1. Vredesweek.
Opkomen voor vrede en gerechtigheid, dat is waar de
Protestantse Kerk zich via Kerk in Actie voor inzet.
2. Plaatselijke Gemeente.
Bijdrage in de kosten van de plaatselijke eredienst.
Inkeer
Wij zingen: Lied 400
Genadeverkondiging
Voorganger: Wij mogen onder Gods milde glimlach leven; onze
tekortkomingen heeft Hij uitgewist.
Gemeente:
Gods genade schenkt ons ruimte en vrijheid om ons
leven verder op te pakken.
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:

De Vrede van Christus wens ik u toe.
Dat die Vrede ook u gegeven is.
Open uw hart voor de stem van onze God.
Wij stellen ons open voor zijn aanwezigheid.
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Voorganger:
Gemeente:

Laat ons God dankzeggen.
Hij is het waard onze dank te ontvangen!

Voorganger:

U komt onze dank toe, Heer, onze God.
Gezegend zijt Gij,
Gij zijt verborgen, en toch aanwezig.
God van Abraham, Isaak en Jacob,
U hebt uw volk bevrijd uit Egypte.
U hebt uw mensen teruggeroepen van een
doodlopende weg.
Ook ons hebt U verlost uit de macht van het donker,
U hebt ons vastgehouden, toen wij U loslieten,
en ons uitzicht gegeven een nieuw begin is daar.
Wij loven God.
Jezus Christus, uw Zoon Hij is gezonden
om voor ons de weg te zijn,
Hij maakt ruimte en geeft ons vrijheid,
Hij is voor ons vaste grond
in dit gebroken bestaan.
In Hem komen Gods genade en trouw samen.
Met zijn woorden van licht en leven
wordt ons vergeving geschonken.
Heilige God, laat uw Geest de woorden van Christus
vervullen, nu wij doen wat Hij ons opdroeg:
Hij heeft, in de nacht waarin Hij verraden werd, het brood
genomen, het gezegend en gebroken met de woorden:
“Dit is mijn lichaam voor u, doe dit tot mijn gedachtenis.”
En na de maaltijd nam hij de beker, met de woorden:
“Deze beker is het teken van het nieuwe verbond, doe dit,
zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.”
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Gemeente:

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
gedenken wij zijn dood, belijden wij zijn opstanding, en
verwachten wij zijn toekomst.

Voorganger:

Eeuwige God,
Laat uw Woord inbreken in ons bestaan,
en ons doen omkeren naar U en onze medemens.
Vervul ons met uw Heilige Geest,
bewaar ons bij uw Woord,
voeg ons allen tezamen tot één levende gemeenschap,
die U eert en dient, recht doet aan mensen, vrede sticht
op aarde, en hoopvol uw dag tegemoet gaat.
Zo bidden wij gezamenlijk het Onze Vader:

Gemeente:
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 de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Vredesgroet
Voorganger: De vrede van Christus zij met u.
Gemeente:
Zijn vrede zij ook met u.
Wij geven elkaar een hand en wensen degene voor ons en achter ons de
vrede van Christus toe.
De Tafel wordt klaargemaakt
Instellingswoorden
Delen brood en wijn
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Voorganger:

Gesterkt door brood en wijn gaan wij vol vertrouwen
Zijn dag tegemoet.

Lied
Wij sluiten deze maaltijd af met een loflied. Lied: 723: 1
DE DIENST VAN GEBEDEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed
Mededelingen
DE AFSLUITING
Gemeente zingt staande: Lied 723 : 2
Wegzending en zegen
Gemeente zingt: Amen, Amen, Amen.
Vriendelijk verzoek om de kerkzaal pas te verlaten nadat de ambtsdragers
zich naar de consistorie hebben begeven.
Orgelspel: Pasticcio an A.gr.

Jean Langlais.
(1907-1991)
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