ORDE VAN DIENST

Thema: “Blijf dromen van betere tijden”

25 oktober 2020

09.30 uur

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

Dhr. Gerrit Medema
Corry van der Zwaard
Nico Zijlstra
Hanneke van Leeuwen
Peter Ouwerkerk
Annelies, Arda, Gerda, Hans, Jaap, Jan Willem,
Jessica, Joke, Maaike, Roel
Gertjan van der Strate
Gert Jan Heida

Beamer:
Koster:

Let op! Wintertijd!

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 280: 1 en 5
Inleiding op het thema: “Blijf dromen van betere tijden”
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
We zingen / luisteren naar: “HUIS VAN GOD”
tekst: Jaap Zijlstra / melodie: lied 162
Moment voor de kinderen

“DE DROOMBOOM”
WOORD
Gebed
Bijbellezing: Jeremia 29: 1 en 4-14 – door de lector

Hier volgt de brief die de profeet Jeremia vanuit Jeruzalem heeft gestuurd
aan de overgebleven oudsten onder de ballingen, aan de priesters,
de profeten en alle anderen die Nebukadnessar vanuit Jeruzalem naar
Babel had gevoerd.
1

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de
ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren:
5 Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst,
6 ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je
zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren.
Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen.
7 Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb
en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.
8 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël:
Laat je niet misleiden door je profeten en waarzeggers.
Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen.
9 Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens.
Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.
4

Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar
jullie omzien. Dan zal ik mijn belofte gestand doen door jullie naar
Jeruzalem te laten terugkeren.
11 Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor
ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
12 Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.
13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en
ziel zoeken.
Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een
keer brengen. Ik zal jullie samenbrengen uit alle volken en plaatsen
waarheen ik je verbannen heb – spreekt de HEER – en je laten terugkeren
naar Jeruzalem, waaruit ik je heb laten wegvoeren.
10

We zingen / luisteren naar: “Zo sprak de Heer der legerscharen”
tekst: W. Barnard / Melodie psalm 72
Overdenking
Meditatieve muziek:
improvisatie op het Largo van Händel

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 het slotlied: Lied 216: 1, 2 en 3
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 - Vluchtelingenwerk
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

BLOEMENGROET AAN:
Dhr. Gert Kroon

------------------------------------------------------------------------Volgende viering:
1 november 2020

09.30 uur

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lectoren:
Orgel:
Zang:

Ds. Gert van de Meeberg
Annelies Groenewoud
Leendert van der Stelt
leden van de GJV
Barend Klaassen
Jessica Blokland, Willemien Keessen
en Gerrit Medema
André Keessen
Ton Brinkman
Jaco Vaalburg

Begeleiding zang:
Beamer:
Koster:

KOM IN DE KRING DIENST
- aandacht voor dankdag
- fruitactie

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.

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

