Liturgie voor de ochtenddienst op 14 november 2021 om 9:30 uur.
Thema van de dienst: “GEVEN EN GEVEN IS TWEE!”
Predikant:
Ds. Aafko de Vries, Nijverdal
Organist:
Mw. Gea Hatzmann
Ouderling van dienst: Mw. Annet Terpstra
1e collecte:
Diaconie
e
2 collecte:
Kerkelijk beheer
e
3 collecte:
Rente en aflossing
Collecte nevendiensten: KIKA
Inleidend orgelspel
Afkondigingen door de ouderling van dienst
Gemeente gaat staan
Aanvangslied: NLB 103: 1, 7. (Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren)
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
7. Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.
Stil gebed – Bemoediging – Groet, waarna gem gaat zitten
Uitleg over de dienst (thema: GEVEN EN GEVEN IS TWEE!)
Verootmoedigingsgebed –Woord van vergeving – Leefregels
Zingen: NLB 81: 1, 2, 9. (Jubel God ter eer)
1. Jubel God ter eer,
Hij is onze sterkte!
Juich voor Israëls Heer,
stem en tegenstem
springen op voor Hem
die ons heil bewerkte.

2. Laat de harpen slaan,
klinken de trompetten.
Vier bij volle maan
met muziek en mond
een hernieuwd verbond
volgens oude wetten.

9. Leef uit mijn verbond.
Vraag van Mij vrijmoedig.
Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt,
al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.
Gebed om verlichting met Gods Heilige Geest
Kindermoment: God heeft alle macht
via You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Ec_VS7Voxsc

1e Schriftlezing: Exodus 30: 11-16
De heffing bij de registratie
11De HEER zei tegen Mozes: 12‘Als je onder de Israëlieten een telling houdt,
moeten allen die geregistreerd worden de HEER losgeld betalen voor hun leven,
om te voorkomen dat de telling hun noodlottig wordt. 13Ieder die meegeteld
wordt moet een halve sjekel betalen, volgens het ijkgewicht van het heiligdom,
twintig gera per sjekel; de heffing voor de HEER bedraagt de helft daarvan.
14Ieder die meegeteld wordt, iedereen van twintig jaar of ouder, moet deze
heffing voor de HEER betalen. 15Rijken dragen als losprijs voor hun leven niet
meer af dan een halve sjekel, armen niet minder. 16Het losgeld dat je van de
Israëlieten in ontvangst neemt, moet gebruikt worden voor de dienst in de
ontmoetingstent. De losprijs die de Israëlieten voor hun leven betalen, zal ervoor
zorgen dat de HEER hen niet vergeet.’
2e Schriftlezingen: Marcus 12: 38 - 13: 2 door lectrix Boukje Rietdijk.
1238Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in
dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein,
39en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40ze verslinden de
huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal
strenger worden geoordeeld dan over anderen!’
41Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen.
Veel rijken gooiden veel geld in de kist. 42Er kwam ook een arme weduwe, die er
twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. 43Hij riep zijn
leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft
meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44want
die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles
gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’
De komst van de Mensenzoon
131Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk
eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’ 2Jezus zei tegen
hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele
steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’

Zingen: NLB 840: 1, 2. (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom)
1. Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom –
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom.
2. O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga,
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
Uitleg en verkondiging (GEVEN EN GEVEN IS TWEE!)
Meditatief orgelspel
Zingen: NLB 841: 1, 2. (Wat zijn de goede vruchten)
1. Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;

2. geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

Dienst der gebeden
Zingen: NLB 416: 1, 4. (Ga met God en Hij zal met je zijn)
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Zegen
Zingen: NLB 415: 3.
3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
afsluitend orgelspel
inzameling van de gaven

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

