ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 1 NOVEMBER 2020, 7E ZONDAG VAN DE HERFST
Voorganger: ds. Derk Jan Deunk ; organist: Jenneke van de Streek ; ambtsdrager: Mieke van den Brandt ; lector: Roelf
Groenhuis ; zangers: Marien de Jonge, Paul van der Linden & Tjeu Corbeij ; techniek: Floris van Tilburg & Edward Bosma.
Collectes: voor de Stichting Gast die hulp biedt aan uitgeprocedeerde asielzoekers in Nijmegen. En voor het zendingswerk van Kerk in Actie, met speciale aandacht voor sterke vrouwen op West-Papoea (Indonesië). De lokale kerken daar
spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht
functioneren. Vrouwen geven de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vorm. Kerk in Actie ondersteunt de kerken
op Papua om hen die dames te leren lezen en schrijven, over hygiëne, voeding, naaien en over maatschappelijk werk.

WELKOM
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen
Psalm 111 : 1 Van ganser harte loof ik Hem
OPENINGSWOORDEN

heeft zij de stad in gestuurd, zelf roept zij vanaf de
hoogste plaats: ‘Onnozele mensen, kom toch deze
kant op.’ Wie geen verstand heeft roept ze toe: ‘Kom,
eet het brood dat ik je geef, drink de wijn die ik heb
gemengd. Wees niet langer zo onnozel, leef, en
betreed de weg van het inzicht.’

A: Onze hulp is in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft
A: die trouw blijft tot in eeuwigheid
G: en het werk van Zijn hand niet loslaat

Vrouwe Dwaasheid bazelt maar, door haar domheid
heeft ze nergens weet van. Ze zit bij de deur van haar
huis, in een zetel, hoog in de stad. Ze roept naar de
voorbijgangers, naar hen die rechtdoor willen gaan:
‘Onnozele mensen, kom toch deze kant op.’ Wie geen
verstand heeft roept ze toe: ‘Gestolen water smaakt
verrukkelijk, geroofd brood is een lekkernij.’ Maar wie
zij naar zich toe lokt weet niet dat hij afdaalt naar de
schimmen, hij daalt af tot in het dodenrijk.

GEBED VAN TOENADERING

Lied 846 : 1, 4, 5, 6 De wijsheid van vóór alle tijden

A: Wij zijn samengekomen in de Naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
G: Amen

K: We komen bij U, goede God.
Geef ons licht en wijsheid
en help ons op de weg naar uw toekomst.
G: Amen

SCHRIFTLEZING: Matteüs 25:1-13
Acclamatie 339f Gij hebt woorden van eeuwig leven

Psalm 111 : 6 Van alle wijsheid het begin

VERKONDIGING

Gemeente gaat zitten ; Overdracht van de dienst

Orgelspel

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Lied 751 : 1, 4, 5 De Heer verschijnt te middernacht

KYRIEGEBED

GEBED, VOORBEDEN,
acclamatie Lied 598 Als alles duister is
stil gebed,
gezamenlijk Onze Vader

Lied 870 : 1, 2, 8 Heilige God, geprezen zij
MEDEDELINGEN
De kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het
licht mee naar de nevendienst.

Lied 823 : 1, 2, 4 Gij hebt, o Vader van het leven

GROET

UITZENDING EN ZEGEN

V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

Orgelspel
GEBED
SCHRIFTLEZING: Spreuken 9 : 1-6, 13-18
Wijsheid heeft haar huis gebouwd, zeven zuilen heeft
ze uitgekapt. Ze heeft haar vee geslacht, haar wijn
gemengd, haar tafel heeft ze gedekt. Haar dienaressen

Collectes: scan de QR-code
of ga naar
www.samengoeddoen.nl/
gift/formulier.html?id=4380

