Orde van dienst zondag 3 oktober 2021
3e zondag van de herfst
Dorpskerk Zuidhorn

over graveren in steen en schrijven in zand

Voorganger: ds. Hester Wouda
Organist: Kees Kugel
Voorzanger: Harry Gernaat

Orgelspel:
Johann Bernard Bach (1676-1749): Ciacona in G
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom
- We gaan staan Zingen: 216 ‘Dit is een morgen’ (allen)
1 Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Groet en bemoediging
v. De Eeuwige is met je!
a. En ook met jou!
v. Dat we zegen ervaren, dit uur,
in lichaam, ziel en geest,
nu we samen zijn in de nabijheid van God
die ons schiep en die van ons houdt
en die ons nooit alleen zal laten.
a. Amen
- We gaan zitten –
Moment van stilte
Drempelgebed
2

Kyrie- en glorialied 299j ‘Om de mensen en de dieren’ (couplet 1 en
3: voorzanger)
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Gesprek met de kinderen
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ (allen)

2. Wij geven Gods verhalen door.
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld
3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
Het is voor allemaal
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed van de zondag
Exodus 34:4‐9
Zingen: 1001 ‘De wijze woorden en het groot vertoon’
1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
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2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.
3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in ’t verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.
Lezen: Johannes 8:1-11

Christ Writing With His Finger In The Sand, Joanne Emmer , 1968
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Zingen: AWN III-11 ‘Jezus schreef in het zand’ (couplet 1:
voorzanger)

2. Maar Jezus weer een andere weg:
Zondig niet meer, heeft hij gezegd!
Hij nam geen stenen in Zijn hand
maar knielde neer en schreef in ’t zand.
3. Bij Jezus is een nieuw begin!
Hij zet zich voor ons allen in.
Hij brengt het kwaad niet aan het licht,
maar Hij vergeeft wat achter ligt.
Overdenking
Orgelspel:
Andreas Armsdorf (1670-1699): Allein zu dir Herr Jesu Christ
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, na ‘zo bidden wij U’ zingen allen: 367e
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Stil gebed en Onze Vader
Luisteren: Onze Vader verborgen, Huub Oosterhuis
(https://www.youtube.com/watch?v=VitGbFNGfvk)
Mededelingen en toelichting collecte
- Kinderen komen terug en wij gaan staan –
Uittochtslied: LlvO deel 1, 50 ‘Wie op uw woord vertrouwt, o God’
(couplet 1: voorzanger)
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2 Zegen dit huis, waarin uw licht
de duisternis weerspreekt,
waar dromen worden tot gebed
dat ooit uw Rijk aanbreekt,
waar uw gemeente adem schept,
zich aan de lofzang laaft,
zij zingend van uw Geest geniet
en zich reisvaardig maakt.
3 Met ieder die is voorgegaan,
die aan de nacht onttoog,
houden wij, aan elkaar gehecht,
uw Naam met liefde hoog.
Hem te gedenken wijst het spoor
dat Gij met mensen gaat.
Laat onze weg ook teken zijn
dat Gij ons niet verlaat.
4 Gezegend huis, dat op U bouwt
en torent in de tijd,
dat reikhalst naar de stad van goud,
naar vrede wereldwijd.
Godlof, in onze steenwoestijn
biedt Gij uw loofhut aan!
Roep ons tot pelgrims die van hier
gezegend verder gaan.
Zegen
v. Dat God ons zegent
in ons lichaam met gezondheid en kracht,
in ons verstand met begrip,
in onze ziel met het gezelschap van de heilige Geest.
Dan zullen we samen een oogst van licht voortbrengen,
tot eer van Christus, onze Redder,
Zijn vlees en bloed zijn wij
Zijn naam dragen wij,
Zijn liefde is alles in allen.
a. Amen
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De gemeente gaat zitten tot na het orgelspel en de uitleg over het
vertrekprotocol
Orgelspel: Johann Sebastian Bach: Fantasia in C BWV 570
Vertrekprotocol (kerkrentmeester)
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COLLECTE ZONDAG 3 OKTOBER 2021
De 1e collecte is voor INLIA
INLIA is het Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met
Asielzoekers en biedt de mogelijkheid om met elkaar invulling te
geven aan de bijzondere verantwoordelijkheid, zoals ons die in de
Bijbel wordt aangereikt, voor vreemdelingen, vluchtelingen en
asielzoekers, die als naasten op onze weg komen. Zo wordt er in
Groningen bijvoorbeeld vanuit de stichting gezorgd voor de Bed, Bad
en Brood-opvang.
De 2e collectie is voor PKN: Kerk en Israël
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël deel van
de eigen identiteit. De Protestantse Kerk geeft vorm aan de relatie
door onder andere te investeren in opbouwende relaties met de
Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met een gezamenlijk project voor
vluchtelingen in Israël.
Deurcollecte: World Vision kindhulp in Afghanistan
World Vision is een ontwikkelingshulporganisatie met de focus op
kindhulp en kindsponsoring. De situatie in Afghanistan is complex en
erg onzeker. World Vision is met ruim 300 collega’s nog steeds
aanwezig in Afghanistan en wil kinderen niet de dupe laten worden
van de situatie en helpt bijvoorbeeld de meest kwetsbare gezinnen
met schoon water, voedselhulp en andere basisvoorzieningen.
Uw gift kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL89 RABO
0375 8665 66 t.n.v. Diaconie Dorpskerk Zuidhorn onder vermelding
van het collectedoel(en) of u kunt gebruik maken van de QR code.
Hartelijk dank voor uw gift!
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