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Intrede
PSALM 121: 1,2,3
OPENINGSWOORDEN

+ In de Naam van de Vader en de Zoon
en de heilige Geest. Amen.
Onze hulp is in de naam van de HEER,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
GEBED VAN TOENADERING

Lieve God, U bent
één —
wij niet:
wij zijn net
losse draden,
zoekgeraakte stukjes,
een weefsel waar
de schaar is ingezet.
Wij bidden:
maak heel
wat gebroken is,
maak ons
één.
Amen.
PSALM 121: 4
GROET
Allen zitten
KYRIE & GLORIA

Laten wij de Heer
om ontferming aanroepen
en zijn Naam prijzen,
want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
- Kyrie (301h)

- Gloria 302: 1 ‘God in den hoog’’
GEBED VAN DE ZONDAG

— Amen.

De heilige Schrift
LEZING UIT DE PROFETEN: Maleachi 2:10-16

Hebben wij niet allemaal dezelfde Vader, heeft niet
een en dezelfde God ons geschapen? Waarom behandelen wij elkaar dan zo trouweloos en schenden
wij het verbond dat Hij met onze voorouders sloot?
Juda heeft trouweloos gehandeld, en in Israël en
Jeruzalem heeft men zich gruwelijk misdragen.
Juda heeft ontwijd wat de HEER heilig is en wat Hij
liefheeft; Juda is getrouwd met een vrouw die een
vreemde god vereert. Moge de HEER iedereen uit
het volk van Jakob stoten die iemand beschermt die
zoiets doet, iedereen die het voor zo iemand opneemt of voor hem offert aan de HEER van de hemelse machten!
En verder: jullie storten hete tranen op het altaar
van de HEER, jullie jammeren en kreunen omdat Hij
niet naar je offers omziet en ze niet uit jullie handen
aanvaardt. En jullie vragen je af: Waarom toch?
Omdat je de vrouw met wie je je leven deelde
trouweloos behandeld hebt, de vrouw met wie je in
je jeugd een verbintenis bent aangegaan, waarvan
de HEER getuige is geweest! Wie ook maar een
beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen
wil toch een nageslacht dat door God gewild is?
Speel niet met je leven en behandel de vrouw van
je jeugd niet trouweloos. Want de HEER, de God van
Israël, zegt dat Hij het verafschuwt wanneer een
man zijn vrouw wegstuurt. Wie zoiets doet
besmeurt zichzelf met onrecht—zegt de HEER van
de hemelse machten. Speel niet met je leven en
gedraag je niet langer trouweloos!
PSALM

133: 1,2

EPISTELLEZING: Hebreeën 3:1-6

U allen, heilige broeders en zusters, die deel hebt
aan de hemelse roeping,
richt uw aandacht op Jezus,
de apostel en hogepriester van het geloof dat wij
belijden,
die trouw is aan Wie hem heeft aangesteld,
zoals Mozes in heel Gods huis zijn taak trouw vervulde.
Jezus echter werd groter eer waardig geacht dan
Mozes, zoals de bouwer van een huis meer eer
krijgt dan het huis zelf.

Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer
van alles. Mozes vervulde trouw zijn taak in heel
Gods huis, als dienaar die getuigde van de komende
openbaringen, Christus echter is trouw als Zoon die
over dat huis is aangesteld.
Wij vormen dat huis, mits we trots en zonder
schroom vasthouden aan datgene waarop wij
hopen.
PSALM

133: 3

EVANGELIE: Marcus 10:1-16

- Acclamatie: (339a)

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

- Hymne 670 ‘Kom, Schepper God’
1 en 2 allen; 3 v; 4 allen; 5 m; 6 en 7 allen

Bevestigingsgebed
Allen staan

Aanvaarding en verwelkoming

Gemeente, dit zijn
uw nieuwe ouderlingen en diaken.
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?
Ja, dat willen wij van harte.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.
Lofprijzing 150a ‘Geprezen zij God’
Allen zitten

PREDIKING
Orgelspel:
‘Wir glauben all an einen Gott’, J.S. Bach (BWV 740)
LIED

971 ‘Zing een nieuw lied’

Gebeden en gaven
VOORBEDE

- Acclamatie (367b):

Bevestiging van
diakenen en ouderlingen
AFSCHEID

van de aftredende ambtsdrager
ouderling Tjeu Corbeij
PRESENTATIE

van de aantredende ambtsdragers

ONZE VADER 369b
Mededelingen
INZAMELING VAN DE GAVEN

GELOFTE EN VERBINTENIS

Orgelspel

van de ambtsdragers die hun dienst voortzetten

Zending en Zegen

ouderling Jan Timmerman
de diakens Hetty Jongepier en Ria Timmerman
GELOFTE EN VERBINTENIS

Allen staan
LIED

418 ‘God, schenk ons de kracht’

van de ambtsdragers die nieuw aantreden
de ouderlingen Frans Boorsma en Yvonne Sans
diaken Rian Boorsma

Gelofte
Gebed om de Geest

Ga heen in vrede…
De HEER zegene u…
besloten met het gezongen Amen (431c)
Orgelspel:
‘Komm Gott Schöpfer, Heiliger Geist’, J.S. Bach (BWV 667)

- In diaconaal centrum De Haard vinden activiteiten plaats die compassie met kwetsbaren in onze samenleving centraal stellen.
De eerste collecte helpt het Huis van Compassie om dat handen en voeten te geven.
- Het is vandaag Israëlzondag, met als thema 'Het gesprek gaat altijd door'. De Protestantse Kerk (PK) voelt zich onopgeefbaar
verbonden met het volk Israël, vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit de Joodse
traditie. Ook voelen wij ons verbonden met Palestĳnse christenen en komen op voor recht en gerechtigheid. Een dubbele
loyaliteit. De PK stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over het land en informeert over de
relatie met Israël. Komend jaar is het speerpunt jonge mensen meer te betrekken bĳ wat deze verbondenheid betekent.
- Dinsdagmorgenkring: dinsdag 9 oktober begint om 10 uur de volgende bijeenkomst van deze gespreksgroep.
- Rugzakjes: naar traditie vullen we in de maand oktober rugzakjes met schoolmaterialen. In Centraal Europa wonen veel
gezinnen in ellendige omstandigheden. Ouders kunnen nauwelijks rondkomen, maar voor de schoolgang van hun kinderen
moeten ze zelf materialen kopen. Onderwijs is belangrijk, dat helpt hen uit de armoede te komen. U kunt na de dienst bij de
diaconietafel een rugzakje en flyer krijgen. Verzoek is om het lijstje exact te volgen, zodat elk kind evenveel krijgt. Surya
Project brengt de gevulde tasjes naar een van de armste scholen in het grensgebied tussen Roemenië, Hongarije en Oekraïne.

