Dorpskerk Zuidhorn
Orde van dienst zondag 24 oktober 2021
Voorganger: Christiaan Schoonenberg
Organist: Kees Kugel
Cantor: Paulien Costongs
Inleidend orgelspel: Koraalvoorspel voor Lied 1009: O lieve Heer geef vrede
Adriaan C. Schuurman (1904-1998)
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom
- We gaan staan –
Intochtslied 121, vers 1 (allen), 2, 3, 4 (allen)
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
2 Uw wankele voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.
3 De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
De bemoediging
Voorganger:
Allen:
Voorganger:

Onze Hulp is…
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw is…
- We gaan zitten –

Moment van stilte
Drempelgebed
Lied 275, 1 (allen), 2, 4 (allen), 5
1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig,
onder uw vleugels rusten wij.
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens´lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.
4 Gij zijt in alles diep verscholen,
in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen
met hart en ziel aan ons getrouwd.
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig
waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig,
tot wij in U volkomen zijn.
Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld
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Hoopvol Glorialied 274, 1 (allen), 2, 3 (allen)
1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2 Ontferm u God, kyrie eleïson,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.
3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
De groet
Voorganger:
Allen:

De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de zondag
Kindermoment
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Eerste lezing: Jona 4:5-11
Lied 547, 1, 2 (allen), 3, 4 (allen)
1 Met de boom des levens wegend op zijn rug
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
2 Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
3 want de aarde vraagt ons om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons op de adem Gods.
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
4 Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
Kyrie eleison,wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
Tweede lezing: Johannes 15:1-17
Lied 790, 1, 2 (allen), 3
1 Hoog als de hemel de liefde,
wijd als het vruchtbare land,
diep als de bodem der zeeën,
sterk als een stormwind haar kracht,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.
2 Werelden schept zij, de liefde,
wonder dat ons doet bestaan,
mens van ons maakt door haar volheid,
gloed die ons leven doorstraalt.
Dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.
4

3 Dat zij de ander in liefde,
samen op weg door de tijd,
ruimte tot groei willen geven,
thuis voor elkaar kunnen zijn,
dat zij delen in die zegen,
gave van God die liefde is.

Overdenking
Orgelspel: Johann Speth (1664-1720): Toccata Nona
Lied 981, 1 (allen), 3, 5 (allen)
1 Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen en toelichting collecte
Uittochtslied 657, 1 (allen), 2, 3, 4 (allen)
1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
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elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.
2 Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.
3 Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegen
Orgelspel: Jan Pietersz Sweelinck (1562-1621): Ballo del Granduca
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Toelichting bij de collectes.
De eerste collecte is voor de Voedselbank Westerkwartier
De voedselbank in het Westerkwartier biedt hulp aan mensen die
financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te
voorzien. Vanuit de Gast- en Dorpskerk zijn er mensen als vrijwilliger
betrokken bij de Voedselbank. Er worden producten ingezameld in de
manden die in beide kerken staan. Een keer per maand wordt de
inhoud van de manden naar de voedselbank gebracht. Naast de
inzameling van producten en zegels, is de Voedselbank ook gebaat bij
giften. Hiermee kan de Voedselbank de dagelijkse onkosten dekken.
De tweede collecte is voor Kerkrentmeesters
De kerkrentmeesters hebben een breed takenpakket. Het college van
kerkrentmeesters heeft als taak de kerkelijke activiteiten financieel
mogelijk te maken en beheert de gebouwen namens de kerkenraad.
Een voorbeeld is de dakrenovatie van de Dorpskerk die nu uitgevoerd
wordt. Zie de website voor meer informatie, u kunt bijvoorbeeld
dakpannen sponseren.
Beide collectes zijn van harte bij u aanbevolen.
Wilt u één of beide doelen steunen, maak dan uw gift over op het
bankrekeningnummer van de diaconie van de kerk onder vermelding
van het collectedoel of de collectedoelen:
NL89 RABO 0375 8665 66 (Diaconie Dorpskerk Zuidhorn).
Ook kunt u de hieronder afgebeelde QRcode van de GIVT-app
gebruiken.
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