Liturgie voor de dienst van zondag 17 oktober waarin we met elkaar
brood en wijn delen
Muziek voor de dienst: Sonate II (opus 3, nr. 2) van J.B. Loeillet (fluit en piano)
Voorganger: ds. Janneke de Valk-Boerma
Vleugel: Bert Melis

Dit is de vijfde zondag van de herfst.
We lezen uit Jesaja 29: 18-24 en Marcus 10: 32-45
We vieren avondmaal in de kerk met steeds meer mensen en ook thuis.
Voor wie het liever daar wil meemaken, kan meevieren.
Vooraf muziek
Als de kerkenraad binnen is luisteren we als voorbereiding op de dienst in stilte naar muziek
Solfeggietto van C.Ph.E. Bach
Luiden van de klok
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen we:
NLB146a: 1, 3 en 5
1 Laat ons nu vrolijk zingen!
kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
altijd ten dienste staan.
Ik wil de Heer daarboven
lofprijzen hier op aard,
ja, Hem van harte loven,
die veilig mij bewaart.
3 Hij is de Heer, de sterke,
in Hem is alle macht.
Dat zeggen ons zijn werken,
dat zeggen dag en nacht,
de aarde en de hemel,
de mensen en het vee,
en alles wat er wemelt
in 't water van de zee.
5 Op duizenderlei wijze
redt Hij ons van de dood.
Hij geeft ons drank en spijze
in schaarste en in nood.
En als wij zijn gevangen,
te middernacht zendt Hij
ons liederen en gezangen
en maakt ons eindelijk vrij.
voorganger: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
allen:
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
voorganger: Trouw bent u, Eeuwige, Bron van onze hoop.
Wij danken u om het licht dat in ons midden schijnt

Inleidend woord

Lied van de zondag NLB 130a:1 en 3
1 Uit angst en nood stijgt mijn gebed.
O Heer, wil naar mij horen!
Wanneer Gij op ons falen let,
zijn wij, o God, verloren.
Maar in uw eindeloos geduld
delgt Gij de menselijke schuld
en zegent die U vrezen.
3 Hoop, Israël, op God de Heer
die rijk is aan genade.
Want Hij verlaat u nimmermeer,
al kiest gij ook ten kwade.
Hij leidt u door de woestenij
en maakt gans Israël eens vrij
van ongerechtigheden.
Kyriegebed
Kyrielied: NLB 301e, 3x
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
Glorialied: NLB 713: 1, 2 en 5
1 Wij moeten Gode zingen halleluja,
om alle goede dingen halleluja,
al zijn wij vreemdelingen in schande en in scha,
Gij zendt uw zegeningen halleluja.
2 Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest,
in schande en in schade is Hij nabij geweest,
aan alwie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest,
komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest.
5 Wij moeten Gode zingen halleluja,
de Heer van alle dingen die leeft in gloria,
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na,
wij moeten Gode zingen halleluja.
Gebed om het licht van Gods Geest
1e Schriftlezing: Jesaja 29: 18-24
Zingen: NLB 678: 1, 2 en 3
1 Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.
2 De wijnstok bloeit, de vijgeboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.
3 De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.
2e Schriftlezing: Marcus 10: 32-45

Meditatie Stilte
Muziek: Consolation van F. Liszt
Mededelingen
Bestemming collecte deze zijn vandaag voor: Kerk in actie, Werelddiaconaat (Kameroen) en
PGEmmen
Bij de uitgang staan mandjes voor de collectes. U kunt uw bijdrage ook overmaken op
rekeningnummer:NL15 RABO 0114 5357 36 t.n.v. Protestantse gemeente Emmen o.v.v. collecte
17 oktober Ichthus.
Klaarmaken van de Tafel
Nodiging
Wij wensen elkaar de vrede van Christus
Tafellied: NLB 385: 1 en 3
1 De tafel van samen, de tafel is gedekt.
Wij mogen komen eten
en niemand wordt vergeten.
De tafel van samen, de tafel is gedekt.
't Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.
3 De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede, in overvloed.
Tafelgebed
v. Verheft uw hart
g. Wij hebben ons hart bij de Heer
v. Laten wij de God danken
g. Hij is onze dankbaarheid waard
Hierna wordt het tafelgebed sprekend
vervolgd en als volgt beëindigd:
V. Liefdevolle God,
op deze tafel staan brood en wijn,
tekenen van Uw verbond.
Wij vragen U:
G. Dat wij mogen delen
in uw verbond; dat liefde groeit
tussen mensen, zoals dat begon
met die ene, jezus, uw mensenkind
V. Zend dan, o God, Uw Geest in ons midden
en maak ons tot mensen met nieuwe
verwachting
G. Amen
Delen van het brood en de wijn
Muziek

Muziek tijdens delen van brood en
wijn "Die wij danken" fluit en piano
(tekst:
Michaël Steehouder / muziek: Chris
Verbruggen)
God onmeetbaar en onzichtbaar
als een woord aan ons gegeven
toch aanwezig in ons midden
als de warmte om ons heen
die wij noemen vader, moeder
vuur en adem van ons leven
lieve schaduw, zachte vrede,
altijd bezig in ons hart.

Gebeden

Slotlied: NLB 419: 1, 2 en 3
1 Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan, mensen veel geluk.
2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan mensen veel geluk.
3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan mensen veel geluk.

Zegen:
De Levende zegene en behoede U.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede
Gem: zingt Amen, Amen

