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==================================================================
Orgelspel:
Theodore Dubois (1837-1924): Cantilene religieuse
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied 517: 1 en 4 (staande tot na Psalm 71 vers 1, 4, 5 en 9 )
Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Drempelgebed:
Vergeef ons wat wij misdeden, maak met ons een nieuw begin,
Om de weg van vrede, verzoening en navolging te gaan.
Allen: DOOR JEZUS CHRISTUS, ONZE HEER. AMEN !
Psalm 71: vers 1, 4, 5 en 9 (Hierna gaat de gemeente zitten)
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed:
Heer tot U roepen wij om ontferming vanwege de nood der wereld
Uw Naam willen wij prijzen, want uw barmhartigheid heeft geen einde.
Kyrie en Glorialied 299e

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
1

Kinderlied 224
1 Elke dag vertelt over God de Heer,
2 alle nachten fluisteren tot zijn eer,
3 heel de hemel zegt dat Hij groot is en goed,
4 heel de aarde juicht over al wat Hij doet,
5 alles is zo mooi, dat ik zingen moet.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Jeremia 1, 4-10
1
Hier volgen de woorden van Jeremia, de zoon van Chilkia, afkomstig uit een
priestergeslacht uit Anatot in het gebied van Benjamin.
2
De HEER richtte zich tot hem in het dertiende jaar dat koning Josia, de zoon
van Amon, over Juda regeerde.
3
Ook sprak hij tot hem tijdens de regering van koning Jojakim, de zoon van Josia,
en in de jaren daarna, tot het einde van het elfde regeringsjaar van Sedekia,
de zoon van Josia. In de vijfde maand van dat jaar werd Jeruzalem in
ballingschap gevoerd.
Jeremia geroepen
4
De HEER richtte zich tot mij:
5
‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je
de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle
volken gemaakt.’
6
Ik riep: ‘Nee, HEER, mijn God! Ik kan het woord niet voeren, ik ben te jong.’
7
Maar de HEER antwoordde: ‘Zeg niet: “Ik ben te jong.” Richt je tot iedereen
naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag.
8
Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden – spreekt
deHEER.’
9
En de HEER strekte zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij:
‘Hiermee leg ik mijn woorden in jouw mond.
10
Nu, op deze dag, geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken, om ze uit te
rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, op te bouwen
en te planten.’
11
De HEER richtte zich tot mij: ‘Wat zie je, Jeremia?’ Ik antwoordde:
‘Ik zie een amandeltwijg.’
12
‘Dat zie je goed,’ zei de HEER, ‘zo snel als een amandelboom in het voorjaar
uitbot, zo snel laat ik mijn woorden uitkomen.’
Lied 177: vers 1, 2, 3 en 5
2

Schriftlezing NT: Lucas 4, 21-30
21
Hij zei tegen hen: ‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen
gaan.’
22
Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke
woorden die uit zijn mond vloeiden, en ze zeiden:
‘Dat is toch de zoon van Jozef?’
23
En hij zei tegen hen: ‘Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden:
Geneesheer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in
Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad.’
24
Hij vervolgde: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn
vaderstad.
25
Maar ik zeg het jullie zoals het is: in de tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en
zes maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood
uitbrak, waren er veel weduwen in Israël.
26
Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden, maar naar een weduwe in
Sarepta bij Sidon.
27
En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan
huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman.’
28
Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede.
29
Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop
hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten.
30
Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Lied 339a

-

UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 352: vers 1, 2, 3 en 7

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
Stil gebed
Allen: 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
3

Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 869
De kinderen komen terug in de kerk
Slotlied 869: vers 1, 5 en 6

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte: KIA Werelddiaconaat
Orgelspel: Theodore Dubois (1837-1924): Prelude
==================================================================

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
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