VOORBEREIDING
Orgelspel

Auf meinen lieben Gott' van J. Pachelbel

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

Liturgie

Bemoediging:

24 oktober 2021

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

Drempelgebed: V: God, die van mensen houdt,
wij leggen onszelf aan U voor
met alles wat ons bezighoudt,
met alles wat ons lukt
en alles waarin wij falen.
Help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van uw heil.
G: GEEF ONS HET HART OM U TE VERWACHTEN
EN ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN. AMEN
Aanvangslied: Psalm 103: 1 en 5
Groet:

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

We gaan zitten

Kyrie
en gloria:
De terugkeer van de verloren zoon (Rembrandt, 1636)

‘U bent toch onze vader?’
Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:
Met medewerking van:

Open Hof

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld en zijn naam prijzen, want sterker dan de dood is
zijn liefde en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Kyriegebed
Kyrie- en glorialied: 299d

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst

ds. Klaas Spronk
Ulbert Hofstra
Anneloes de Weijer
Marijn Slappendel
zangers uit de cantorij

Moment met de kinderen
De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst

Aanvang: 10.00 uur
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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

DE SCHRIFTEN
Lezing: Jesaja 63: 15 - 19a
Zie neer vanuit de hemel,
kijk vanuit uw heilige, luisterrijke woning.
Waar zijn uw strijdlust en uw machtige daden?
U bent niet meer met mij begaan,
uw ontferming gaat aan mij voorbij.
U bent toch onze vader?
Abraham heeft ons niet gekend
en Israël zou ons niet herkennen,
maar u, HEER, bent onze vader,
van oudsher heet u Onze beschermer.
Waarom, HEER, liet u ons afdwalen van uw wegen?
Waarom hebt u ons onbuigzaam gemaakt,
zodat wij geen ontzag meer voor u hadden?
Keer toch terug, omwille van uw dienaren,
van de stammen die u toebehoren.
Sinds kort hebben onze vijanden
uw heilig volk in hun macht gekregen
en uw heiligdom vertrapt.
Het is alsof u nooit over ons hebt geheerst,
alsof uw naam nooit over ons is uitgeroepen.

Orgelspel

'In dich hab' ich gehoffet, Herr' van J. Pachelbel

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Geloofsbelijdenis: lied 341 (1e couplet: allen, 2: cantorij, 3: allen) (staande)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecten: Gecombineerde collecte voor Betuwe Wereldwijd (60%) en voor de
kerkdienst (40%) (zie onderaan de liturgie)

Slotlied:

909: 1 en 2 (staande)

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

Lied: 811 (1e couplet: cantorij, 2 en 3: allen)

De tafelkaarsen worden gedoofd

Evangelielezing: Johannes 8: 37 - 47

Orgelspel

‘Ik weet wel dat u nakomelingen van Abraham bent. Toch wilt u Mij doden,
omdat er in u geen ruimte is voor wat Ik zeg. Ik spreek over wat Ik gezien heb bij
mijn Vader, u doet wat u gehoord hebt van uw vader.’ ‘Onze vader is Abraham,’
zeiden ze. Maar Jezus zei: ‘Als u echt kinderen van Abraham bent, zou u moeten
doen wat Abraham deed. Maar nee, u wilt Mij, iemand die u de waarheid heeft
gezegd die Hij van God gehoord heeft, doden – zoiets heeft Abraham niet
gedaan. Maar u doet inderdaad wat úw vader deed!’ Ze zeiden: ‘Wij zijn geen
bastaardkinderen! We hebben maar één Vader: God.’ ‘Als God uw Vader was,’ zei
Jezus tegen hen, ‘zou u Mij liefhebben, want Ik ben bij God vandaan gekomen
toen Ik hiernaartoe kwam. Ik ben niet namens mezelf gekomen, maar Hij heeft
Mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u mijn woorden niet
kunt aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader
wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de
waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals
hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen. Maar Mij gelooft u niet, want Ik
spreek de waarheid. Kan een van u Mij van zonde beschuldigen? Als Ik de
waarheid spreek, waarom gelooft u Me dan niet? Wie van God is, luistert naar de
woorden van God. U luistert niet, omdat u niet van God bent.’
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'Allein Gott in der Höh' sei Ehr' van J. Pachelbel

Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 24 oktober'
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)

