VOORBEREIDING

SCHRIFT

Orgelspel
Schriftlezing OT: Psalm 139: 1 - 14
Welkom
De kaarsen op tafel worden aangestoken aan de paaskaars
en in de stilte bereiden wij ons voor op deze dienst.

Lied: 139: 14
Schriftlezing NT: Matteüs 25: 14 – 30

Drempelgebed door de ouderling:
V.
Goede God
Gij hebt ons uitgenodigd bij U te komen
We zijn hier samengekomen bij U en bij elkaar
Laat ons door uw Geest weten dat wij uw kinderen zijn
vandaag en morgen
en daarom bidden we:
A.
Heer, hoor ons bidden
Inspireer ons met uw Geest
en maak met ons een nieuw begin
Amen.
(de gemeente gaat staan)
Aanvangslied: 276: 1, 2 en 3
Bemoediging en groet
V
A
V
A
(de gemeente gaat zitten)

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede is met ons allen.
Amen.

Inleiding
Gezongen kyriëgebed: lied 281:1 t/m 10
Gebed van de zondag

14

Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat
15
hij bezat aan hen in beheer gaf. Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee en
16
aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen ging de
man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende
17
hij er vijf talent bij. Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er
18
twee bij. Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te
verstoppen: hij begroef het.
19
Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun
20
rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde
hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven,
21
alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je
bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het
beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het
22
feestmaal van je heer.” Ook degene die twee talent ontvangen had, kwam naar hem toe
en zei: “Heer, u hebt mij twee talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er
23
twee talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en
betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar was in het beheer van een klein bedrag, zal
24
ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.” Nu kwam
ook degene die één talent ontvangen had naar hem toe, hij zei: “Heer, ik wist van u dat u
25
streng bent, dat u maait waar u niet hebt gezaaid en oogst waar u niet hebt geplant, en
uit angst besloot ik uw talent te begraven; alstublieft, hier hebt u het terug’’.
26
Zijn heer antwoordde hem: “Je bent een slechte, laffe dienaar. Je wist dus dat ik maai
27
waar ik niet heb gezaaid en oogst waar ik niet heb geplant? Had mijn geld dan bij de
bank in bewaring gegeven, dan zou ik bij terugkomst mijn kapitaal met rente hebben
28
terug ontvangen. Pak hem dat talent maar af en geef het aan degene die er tien
29
heeft. Want wie heeft zal nog meer krijgen, en wel in overvloed, maar wie niets heeft,
30
hem zal zelfs wat hij heeft nog worden ontnomen. En die nutteloze dienaar, gooi die
eruit, in de uiterste duisternis, waar men jammert en knarsetandt.”

Moment met de kinderen
Lied: 117d (3x)
Kinderen gaan naar de nevendienst
Overweging
De lantaarns worden door de kindernevendienstleiding aangestoken aan de paaskaars.
Antwoordlied: 275: 1 t/m 5

TOEWIJDING
Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst
Lied: 8b: 1 t/m 5

LITURGIE VOOR DE GEZAMENLIJKE ZOMERDIENST
op zondag 15 juli 2018
in de Open Hof

Collecten: 1. KiAC-project 2. Kerk
(de gemeente gaat staan)
Slotlied: 793: 1, 2 en 3
Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)
Orgelspel
De kaarsen op tafel worden gedoofd,
de dienst in de kerk is ten einde,
de dienst in de wereld gaat verder.

Na de dienst is er koffie, thee of limonade. U wordt van harte uitgenodigd!
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