ORDE VAN DIENST

10 / 11 oktober 2020: Vreugdefeest van de Wet / Simchat Thora

11 oktober 2020

09.30 uur

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lector:
Orgel en vleugel:
Zang:

Ds. Kees Schakel
Han Warning
Leendert van der Stelt
Hans de Jong
Peter Ouwerkerk
Annelies, Arco, Arda, Hans, Jan Willem, Maaike

Beamer:
Koster:

Tiny Millenaar
Gert Jan Heida

VOORWOORD
Muziek – Als we binnenkomen brandt de Paaskaars.
Welkom en mededelingen – door de ouderling van dienst.
De tafelkaarsen worden aangestoken vanaf de Paaskaars
– door de diaken van dienst.
Luisteraars thuis kunnen ook een kaars aansteken,
een Lichtpunt als teken van hoop en verbondenheid met elkaar.
Ondertussen zingen / luisteren we naar: Lied 287: 5
We gaan staan
Groet en Bemoediging
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.
G: AMEN.
V:
G:
V:
G:

Onze hulp is: de Naam van de HEER
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw is tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT.

We gaan weer zitten

Moment voor de kinderen
We zingen / luisteren naar: Lied 23d
WOORD
Gebed
1e Bijbellezing: Deuteronomium 34: 10-12 en Genesis 1: 1-5
– door de lector

Deut. 34:
10 Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes,
met wie de HEER zo vertrouwelijk omging.
11 Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en wonderen laten
zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land.
12 Van alles wat Mozes’ krachtige hand verrichtte en van de daden
waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest.
Gen. 1:
1 In het begin schiep God de hemel en de aarde.
2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.
4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;
5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht.
Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
We zingen / luisteren naar: Lied 311 (A = vrouwen, B = mannen)
2e Bijbellezing: Matteüs 22: 1-14
– door de predikant
Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2 ‘Het is met het
koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor
zijn zoon. 3 Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te
nodigen, maar die wilden niet komen.
4 Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen
de genodigden: ‘Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het
mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’”
5 Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander
naar zijn handel. 6 De overigen namen zijn dienaren gevangen,
mishandelden en doodden hen.
1

De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de
moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
8 Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het
bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden.
9 Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft
iedereen uit die je tegenkomt.”
10 De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen
samen, zowel goede als slechte.
En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.
7

Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij
iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, 12 en hij vroeg hem:
“Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een
bruiloftskleed aanhebt?” De man wist niets te zeggen.
11

Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: “Bind zijn handen en voeten
vast en gooi hem eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en
knarsetandt. 14 Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.”’
13

Uitleg en verkondiging

Meditatieve muziek
ANTWOORD
Vanuit de gemeente
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader - gezamenlijk gebeden
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,
VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN,
ZOALS 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.
SLOTWOORD
We zingen / luisteren naar: Lied 753
We gaan staan
Zegen
Wij be-amen de zegen.
We gaan weer zitten en wachten op aanwijzingen om de kerk te verlaten

Uitleidende muziek

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor:
1e collecte (rode zak): Diaconie - Fruitactie
2e collecte (grijze zak: Kerkelijk werk
Wilt u op afstand bijdragen aan de collectes?
Dat kan via de volgende rekeningnummers:
Diaconie:
Kerk:

NL03 ABNA 0594 1583 89 t.n.v. Diaconie PG De Rank
NL93 RABO 0345 8029 93 t.n.v. PG De Rank

----------------------------------------------------------------------------------------------------Volgende viering:
18 oktober 2020

09.30 uur

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lector:
Orgel en vleugel:
Beamer:
Koster:

Ds. Hetty van Galen
Lida van Hulzen
Henk Heidema
Hanneke van Leeuwen
Peter Ouwerkerk
Dick de Swart
Roel van der Linden

Ook deze viering wordt weer uitgezonden via internet:
via https://www.pgderank.nl/erediensten/meeluisteren-via-internet
of via de link in de wekelijkse digitale Nieuwsbrief.
----------------------------------------------------------------------------------------------------BLOEMENGROET AAN:
Nog niet bekend

HANDIGE ADRESSEN:
Predikant:
ds. J.P.G. (Gert) van de Meeberg
Vrije dag: Maandag
tel. 0252 - 348 978
E-mail: predikant@pgderank.nl
Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag, tussen 9.30 en 10.00 uur
Bij geen gehoor kunt u een bericht inspreken.

Structurele bijstand in het pastoraat voor 14 uur per week:
ds. Gonja van ’t Kruis,
tel. 06-3855 7004 (met voicemail)
E-mail: gonjavtkruis@gmail.com

Kerkelijk bureau:
Als u informatie wilt over onze geloofsgemeenschap,
kunt u contact opnemen met Hilly Oosterhof.
Elke donderdagavond is zij aanwezig in de Rank, van 19.00 - 19.30 uur.

ONZE KERK OP INTERNET: WWW.PGDERANK.NL
Volg ons op Facebook

en Twitter

