ORDE VAN DIENST

Thema: “Dankbaarheid: mag het een beetje meer zijn?”

1 november 2020

09.30 uur

KOM IN DE KRING DIENST
- aandacht voor dankdag
- fruitactie

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lectoren:
Orgel:
Zang:
Begeleiding zang:
Beamer:
Koster:

Ds. Gert van de Meeberg
Joke van Veen
Leendert van der Stelt
leden van de GJV
Barend Klaassen
Jessica, Willemien, Gerrit, Elisa en Mariska
André Keessen
Ton Brinkman
Gerhard van Veen

VOORWOORD
Orgelspel – 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.
We zingen / luisteren naar:
Lied 1005: 1 Engels, 5 Nederlands
We gaan staan
Groet en Bemoediging
V:
G:

Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.
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 zingen / luisteren naar: ‘Tienduizend redenen’
(Hemelhoog, nr. 617a)
We gaan weer zitten

Moment voor de kinderen
WOORD
Gebed
1e Bijbellezing, uit het Oude Testament – door Nathan (GJV)
Deuteronomium 8: 7-14 (Bijbel in gewone taal)

De Heer, jullie God, brengt jullie straks naar een mooi land.
Een land vol meren, bronnen en stromende rivieren.
8 Het is een land waar veel koren groeit.
Een land waar wijngaarden zijn, en bomen met veel vruchten.
Een land vol olijven en honing.
9 Je hoeft er geen honger te lijden, en in de bergen is veel ijzer en koper te
vinden. Dat land heeft alles wat jullie nodig hebben.
7

Jullie zullen daar meer dan genoeg te eten hebben.
Je moet de Heer, je God, daarvoor danken.
Dank hem voor dat prachtige land dat hij jullie gegeven heeft.
10

In dat land zullen jullie rijk zijn. Je zult er meer dan genoeg te eten
hebben. Je zult er mooie huizen bouwen om in te wonen. Je zult steeds
meer koeien, schapen en geiten hebben, en steeds meer goud en zilver.
11-14

Maar pas op! Vergeet de Heer, je God, dan niet.
Als jullie zo rijk zijn, denk dan niet dat je de Heer niet meer nodig hebt!
Vergeet dan niet om je te houden aan zijn wetten en regels,
de regels die ik jullie vandaag geef. Vergeet de Heer, jullie God, niet!
Want hij heeft jullie uit de slavernij in Egypte bevrijd.
We zingen / luisteren naar: ‘Dank U wel’ - kinderlied
(Hemelhoog, nr. 551)
2e Bijbellezing: uit het Nieuwe Testament – door Iris (GJV)
Filippenzen 4: 4-7 (Nieuwe Bijbelvertaling)
We zingen / luisteren naar: ‘Breng dank aan de Eeuwige’
(Hemelhoog, nr. 548)
Uitleg en verkondiging
- met daarin aandacht voor de antwoorden die u/jij op o.a. deze vraag heeft
ingestuurd: Waar bent u het meest dankbaar voor?
Orgelspel
ANTWOORD
Vanuit de gemeente
– afkondiging van overlijden
Dankgebed en voorbeden,
– met daarin de gebedspunten die ingestuurd zijn, besloten met
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 gaan staan
We zingen / luisteren naar het slotlied:
‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’ (Hemelhoog, nr. 679)
We gaan staan
Zegen
Wij be-amen de zegen.
We gaan weer zitten en wachten op aanwijzingen om de kerk te verlaten
Uitleidend orgelspel
----------------------------------------------------------------------------------------------------Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor:
1e collecte (rode zak): Kerk - Dankdag
2e collecte (grijze zak: Kerk in Actie - Najaarszending
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. Sake Anema

-----------------------

Volgende viering:
8 november 2020

10.00 uur !!
OECUMENISCHE VIERING
in de Parochiekerk

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst:
Lector:
Orgel:

Ds. Gert van de Meeberg / pastoor Ruben Torres
Joost de Wit
Ton Brinkman
Alita van der Greft
Peter Ouwerkerk

----------------------------------------------------------------------------------------------------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:
Elke donderdagavond is er Kerkelijk bureau in de Rank,
van 19.00 - 19.30 uur.

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

en Twitter

