VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Liturgie

Bemoediging:

17 oktober 2021

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: Eeuwige, wij zoeken verbondenheid,
met U en met elkaar.
Gevangen in ons eigen gelijk
zoeken wij uitzicht bij U.
G: GOD VAN LIEFDE, BEVRIJD ONS
EN SCHENK ONS UW GEEST VAN OVERGAVE. AMEN.

Aanvangslied: 275
Groet:

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

We gaan zitten

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens: lied 301G

Gloria:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 217: 1, 2, 3 en 5 (couplet 3 door cantorij)

'Bevrijdende verbondenheid'

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst
Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

Open Hof

DE SCHRIFTEN

ds. Elsje Braam
Ietje Staal
Annie Thole
Harm van Urk
zangers uit de cantorij

Lezing: Exodus 6: 2-8
2

God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob
verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan
hen bekendgemaakt. 4Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan hen
beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5Ik heb het

Aanvang: 10.00 uur

2

over de Vader sprak. 28‘Wanneer u de Mensenzoon hoog verheven hebt,’ ging
Jezus verder, ‘dan zult u weten dat ik het ben, en dat ik niets uit mijzelf doe, maar
over deze dingen spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. 29Hij die mij
gezonden heeft is bij mij; hij heeft me niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat
hij wil.’30Toen hij deze dingen zei, kwamen velen tot geloof in hem. 31En tegen de
Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u
werkelijk mijn leerlingen. 32U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u
bevrijden.’ 33Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en we zijn nooit
iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’
34
Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf
van de zonde. 35Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft
wel voor eeuwig. 36Dus wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is
opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6Daarom moet je
dit tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie
opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7Ik zal jullie
aannemen als mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de
HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is
opgelegd. 8Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak
en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’

Lied:

'Dat wij als wachters op de muren zijn'
refrein: allen (1e keer voorgezongen), coupletten: cantorij
tekst: René van Loenen, melodie: Kees Schuurman

Lofprijzing: lied 339a (staande)
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Orgelspel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
1 Nog heerst verhuld de slavernij
van man en macht: een maatschappij
die in haar schild het onrecht voert
van leven dat wordt ingesnoerd.
Maak, God, om Christus’ wil ons vrij.
Refrein
3 Nog zucht de schepping om behoud,
aan mensenhanden toevertrouwd.
De aarde kreunt, zo zwaar belast,

2 Nog wordt het gouden kalf vereerd
van nooit genoeg en altijd meer.
Maar schrijnend is het tegendeel:
de rekening voor ons teveel.
God, zegen wie het onrecht keert.
Refrein

Geloofsbelijdenis: lied 344 (staande)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecten: Gecombineerde collecte voor Kerk in Actie - project Indonesië:

door onze winzucht aangetast.
Nog leven wij ons leven fout.
Refrein

straatkinderen in Yogyakarta (60%) en voor de kerkdienst (40%)
(zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

Evangelielezing: Johannes 8: 21-36
21

934 (in canon, staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

Hij nam opnieuw het woord en zei: ‘Ik ga weg, en u zult me zoeken. Maar u zult
in uw zonde sterven. Waar ik naartoe ga, daar kunt u niet komen.’ 22De Joden
zeiden: ‘Hij zal toch geen zelfmoord plegen, dat hij zegt dat hij ergens naartoe
gaat waar wij niet kunnen komen?’ 23Jezus vervolgde: ‘U bent van beneden, ik
ben van boven; u hoort bij deze wereld, ik hoor niet bij deze wereld. 24Ik heb
tegen u gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat ik het
ben, zult u inderdaad in uw zonden sterven.’ 25‘Wie bent u dan?’ vroegen ze. Jezus
zei: ‘Wat ik vanaf het begin al tegen u gezegd heb. 26Ik heb veel over u te zeggen,
en veel in uw nadeel, maar ik zeg tegen de wereld wat ik gehoord heb van hem
die mij gezonden heeft, en hij is betrouwbaar.’ 27De mensen begrepen niet dat hij

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel
*

3
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Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 17 oktober 2021'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

