ORDE VAN DIENST
2e zondag van de herfst
30 september 2018
Thema: Door dik en dun
Afsluiting themaweek kerk, school en gezin
Welkom en mededelingen
Intochtslied
Psalm 133: 1 en 3 ob
1. Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.
3. Waar liefde woont, gebiedt de HEER den zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
Stil gebed
Wij zijn hier bij elkaar in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal ons helpen.
Genade en vrede van God, onze Heer
en ook van zijn Zoon Jezus Christus.
Zo wil God ons groeten.
Amen
Klein Gloria
Openingsgebed
Zingen

Welke vriend is onze Jezus
ELB 299
Welk een vriend is onze Jezus,
What a friend we have in Jesus,
die in onze plaats wil staan!
all our sins and grieves to bear.
Welk een voorrecht, Dat ik door Hem
What a privilege to carry
altijd vrij tot God mag gaan.
everything to God in prayer.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Oh what peace we often forfeit
dikwijls drukt ons zonde neer,
of what needless pain we bear,
juist omdat wij 't al niet brengen
all because we do not carry
in 't gebed tot onze Heer.
everything to God in prayer.
Inleiding thema
Zingen

Ik vind het fijn om je vriend te zijn
Opwekking Kids 96
Ik vind het fijn om jou te helpen en je vriend te zijn.
Zeg me waar ik helpen kan.

Ik ben nooit te klein om een vriend te zijn.
Dus vraag gerust of ik helpen kan.
Want ik word zelf ook geholpen door mijn beste vriend.
Jezus helpt mij elke dag.
En ik leer van Hem hoe ik een vriend kan zijn
en dat ik jou helpen mag.
Gesprekje met de kinderen
Zingen

Uw Woord is een lamp voor mijn voet
ELB 262
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (2x)
Uw Woord is een lamp, Uw Woord is een licht,
Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Bijbelverhaal

Marcus 2: 1-12

Zingen

Vier mannen en hun zieke vriend
AWN IV-16
1. Vier mannen en een zieke vriend,
2. Vier mannen en een zieke vriend
die niet kan staan of lopen.
zij blijven toch geloven.
Vier mannen en een zieke vriend,
Vier mannen en een zieke vriend
die op een wonder hopen.
sjouwen het bed naar boven.
Zij zoeken Jezus, maar helaas,
het dak moet open, zonder meer
het huis is vol, er is geen plaats.
zakt zo hun vriend voor Jezus neer.
3. Vier mannen en een zieke vriend
zij wachten op de woorden.
Vier mannen en een zieke vriend
en weet je wat ze hoorden?
Sta op en wandel, draag je bed!
Zo wordt hun zieke vriend gered.
Lezen
door Juul Jansen

Prediker 4: 9-12 (BGT)

Overdenking
Zingen
Lied 568a (3x)
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
In Memoriam
Dirk de Hoog
Zingen
Lied 978: 1
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
Dankgebed - Voorbeden - Stil gebed
Onze Vader
Lied 1006

4. Vier mannen en een zieke vriend
die weer kan staan en lopen.
Vier mannen en een zieke vriend
zingen de hemel open!
Door ieder die bij Jezus staat
wordt God geprezen op de straat!

Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen.
Collecte
Kinderen komen terug uit de Oppas
Slotlied
Lied 423
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Wegzending en zegen

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

