ORDE VAN DIENST

Lucas 14: 33
Zo geldt ook voor jullie:
wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.

4 september

09.30 uur

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

ds. Han van Popering
Corry van der Zwaard
Ton Ruighaver
Hans de Jong
Tessa
Peter Ouwerkerk
Gerrit Medema / Dick de Swart
Gert Jan Heida
Hans de Jong

VOORWOORD
– als we binnenkomen brandt de Paaskaars.
Orgelspel
Welkom en mededelingen
– door de ouderling van dienst.
De tafelkaarsen worden aangestoken vanaf de Paaskaars,
tijdens een moment van stilte
– door de diaken van dienst.
Kijkers en luisteraars thuis kunnen ook een kaars aansteken,
een lichtpunt als teken van hoop en verbondenheid.
Als de voorganger achter de liturgische tafel heeft
plaatsgenomen, gaan we staan
We zingen: Psalm 86: 5 en 7
Groet:
V: De vrede van God zij met u!
G: GODS VREDE OVER HEEL DE SCHEPPING!
Bemoediging:
V: Wij verwachten in ons leven hulp van God,
G: SCHEPPER VAN HEMEL EN AARDE.
Drempelgebed:
V:
G:
V:
G:
V:
G:

Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien,
ZIE ONS HIER STAAN.
Uw Naam is: Ik zal er zijn,
WEES HIER AANWEZIG
en dat U ons bij name kent,
LEER ONS U KENNEN. AMEN.

We nemen plaats
Kyrië – Gebed om ontferming door de voorganger, besloten met:
V:
G:
V:
G:

Heer, ontferm U, en ontsteek in ons geloof,
WANT U LAAT ONS NOOIT LOS.
Christus, ontferm U, en ontsteek in ons hoop,
WANT VAN U IS DE TOEKOMST.

V: Heer, ontferm U, en ontsteek in ons liefde,
G: WANT BIJ U IS DE BRON VAN LICHT EN LEVEN. AMEN.
We zingen: Lied 304: 1, 2 en 3
Moment voor de kinderen

We zingen het Kinderlied
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
WOORD
Gebed
1e Bijbellezing: Deuteronomium 30: 15-20 (NBV21)
– door de lector
Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en
tegenspoed, tussen leven en dood.
16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God, zoals ik
ze u vandaag heb gegeven, door Hem lief te hebben, door de weg te volgen
die Hij wijst, en zijn geboden, wetten en regels in acht te nemen, dan zult u
in leven blijven en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God, u
zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.
17 Maar als u Hem de rug toekeert en weigert te luisteren, als u zich ertoe
laat verleiden neer te knielen voor andere goden en die te vereren, 18 dan
zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan. Dan zal u aan de overkant
van de Jordaan, in het land dat u in bezit zult nemen, geen lang leven
beschoren zijn. 19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op: u staat
voor de keuze tussen leven en dood, tussen zegen en vloek.
Kies voor het leven, voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen, 20 door de HEER, uw God, lief te hebben, Hem te gehoorzamen en
Hem toegedaan te blijven. Dan zult u lang blijven wonen in het land dat Hij
uw voorouders Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’
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We zingen: Lied 345: 1
2e Bijbellezing: Lucas 14: 25-35 (NBV21)
– door de voorganger

Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee.
Hij wendde zich tot hen en zei: 26 ‘Wie Mij volgt, maar niet breekt met zijn
vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met
zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. 27 Wie niet zijn kruis draagt en
achter Mij aan komt, kan niet mijn leerling zijn.
28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten
berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien,
zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen:
“Die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.”
31 En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te
voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man
kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem
oprukt? 32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver
van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede
te vragen.
33 Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen,
kan mijn leerling niet zijn.
34 Zout is iets goeds. Maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen
we het dan zijn kracht teruggeven? 35 Ook voor de bemesting van de grond
is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid.
Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
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We zingen: Lied 345: 2 en 3
Uitleg en verkondiging

Muziek

We zingen: Lied 418: 1, 2, 3 en 4
De kinderen komen terug in de kerk

ANTWOORD
Vanuit de gemeente
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
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: Lied 675: 1 en 2
Zegen, gezongen Amen (zoals na de Geloofsbelijdenis)

Uitleidende muziek
----------------------------------------------------------------------------------------------------Na deze viering bent u allemaal van harte welkom in de Ontmoetingsruimte,
om nog wat na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Voor de kinderen
is er limonade in zaal 4
--------------------------------------------BLOEMENGROET AAN:
Dineke Groeneveld

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

Vergeet ook onze collectes niet!
 De eerste collecte is bestemd voor:
Werelddiaconaat Kerk in Actie - Myanmar*


De tweede collecte is bestemd voor:
Kerkelijk werk

* Myanmar (Kerk in Actie Werelddiaconaat)
In Myanmar behoren mensen met
een handicap vaak tot de
allerarmsten. Door hun handicap
hebben zij nauwelijks toegang tot
zorg, onderwijs en werk.
The Leprosy Mission InternationalMyanmar (TLMI-M) verbetert de
toegang tot onderwijs, werk,
inkomen en zorg voor mensen met
lepra of een lichamelijke handicap.
Zo biedt TLMI mensen met een
handicap vaktrainingen en
microkredieten.
Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen.
Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische
zorg, zoals fysiotherapie en logopedie.
U kunt deze collecte steunen door uw bijdrage te geven in de collectezak of
over te maken op het rekeningnummer van de Diaconie,
onder vermelding van: Myanmar Werelddiaconaat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------De Kerkrentmeesters en de Diaconie doen een beroep op u om uw gaven te
(blijven) geven, zowel voor de diaconale doelen als voor de kerk zelf.
U kunt gebruik maken van de onderstaande bankrekeningnummers onder
vermelding van ‘collectegift’ en eventueel de bestemming.
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

Uiteraard kunt u ook anoniem een collectegift deponeren in de brievenbus
van de kerk (bonnen en/of geld).

Volgende viering:
11 september

09.30 uur

Maaltijdviering

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

ds. Gert van de Meeberg
Joke van Veen
Annelies de Jong
Nelleke Dekker
Alita
Peter Ouwerkerk
Tiny Millenaar
Gerhard van Veen
Leen Kranenburg

De diensten kunnen live gevolgd worden, maar ook op een later moment
worden teruggekeken of -geluisterd via www.pgderank.nl/kerkonline
of via de link in de wekelijkse Nieuwsbrief.
----------------------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
Maandag 5 september
19.30 uur
CVK
19.45 uur
Cantorij ?

Zaal 1
Zaal 6

Dinsdag 6 september
14.30 uur
Jeugd van Vroeger
16.00 uur
Commissie Kerk en School
19.30 uur
Diaconie
19.30 uur
Belijdeniscatechese

Ontmoetingsruimte
Zaal 5
Zaal 1
Zaal 6

Woensdag 7 september
20.00 uur
Moderamen

Zaal 1

Donderdag 8 september
20.00 uur
Klankbordcommissie

Zaal 5

Vrijdag 9 september
07.00 uur
Voorbereiden Voedselbank

Grote zaal

HANDIGE ADRESSEN:
Predikant:
ds. J.P.G. (Gert) van de Meeberg
dr. Van Haeringenplantsoen 3
2151 AS Nieuw-Vennep
tel. 0252 - 348 978
E-mail: predikant@pgderank.nl
Vrije dag:
maandag
Beste beltijd: dinsdag t/m zaterdag, tussen 9.30 en 10.00 uur
U kunt ook inspreken of een bericht sturen.
Kerkelijk werker;
Mevr. G.J.H. (Gretha) Bregman-Hoving
tel. 06-51467494

Gretha Bregman is i.v.m. ziekte voorlopig afwezig
Voor onze predikant geldt: als u geen gehoor krijgt,
neem dan contact op met uw rayoncoördinator of –medewerker

Kerkenraad:
Voorzitter:
Scriba:

Corry Heidema, tel. 675255
Detje van Rietschoten; e-mail: scriba@pgderank.nl

College van Diakenen:
Voorzitter:
Secretaris:

Henk Heidema, tel. 675255
Ton Brinkman; e-mail: diaconie@pgderank.nl

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter:
Flip Poort, tel. 06-83552360
Penningmeester: Han Warning; e-mail: benf@pgderank.nl

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

en Twitter

