ORDE VAN DIENST

voor de zondagmorgenviering
op 19 september 2021 in Drempt

voorganger ds. G. Bomer (Doesburg)

Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel

- binnenkomst en ontmoeting
- orgelspel
Op de Drempel
- welkom en mededelingen
- aanvangslied: 287 vs 1 en 2

Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen –
als de kerk van liefde leest
is het feest!

- votum en groet
Onze hulp in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw blijft in eeuwigheid
EN DIE NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.

Genade met u en vrede van God onze Vader
door Jezus Messias in de kracht van de Heilige Geest.
AMEN.
- drempelgebed
- vervolg aanvangslied: 287 vs 4 en 5
Rond de tafel, in de kring,
staat ons land, de oogst voor ogen, –
neem en eet, drink en gedenk,
proef hoe zoet: Gods mededogen,
die ons schenkt in de woestijn
brood en wijn.
Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, –
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.
Kyrie en Gloria
- smeekgebed (aansluitend gezongen Kyrie)
….. Heer ontferm U
en hoor ons als wij bidden:
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison
- oproep tot lofprijzing

- loflied: 158 b

De Schriften
- groet: de Heer zal bij u zijn / DE HEER ZAL U BEWAREN
- gebed bij de opening van de Schriften
- lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheus 13 vs 1 - 9

- lied: 764 vs 1, 2 en 6

Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van tevoren
de weg van het zaad in de schoot.
O zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond!
- uitleg en verkondiging

Ons Antwoord
- lied: 513 vs 1, 2, 3 en 4

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Viering van de Tafel
- aankondiging en inzameling van de gaven
- voorbeden telkens beëindigd met: “zo bidden wij U samen”
waarop de gemeente antwoordt met: “HOOR ONS, O HEER”
- tafelgebed - instellingswoorden - Onze Vader
- lied: 377 vs 1, 2, 5 en 6

Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, in U te zijn
en Gij in mij, in brood en wijn:
uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben – ja, dat ik dan
de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

- delen van brood en wijn
Op Weg
- slotlied: 992 vs 1, 2, 3 en 4

Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen
en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken
en delen
als ons is voorgedaan?
Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen
en omzien
naar alles wat er leeft.
- uitzending en zegen
Allen : Amen
- orgelspel

In de komende weken …….
zondag 26 september,10:00 uur, Hoog-Keppel, mw. Marjan van
Zadelhoff
zondag 3 oktober,10:00 uur, Drempt, ds. Karin Spelt
zondag 10 oktober, 10:00 uur, Hoog-Keppel, ds. Karin Spelt
Eerste collecte, plaatselijk kerkelijk werk
U kunt u gift ook overmaken op het bankrekeningnummer van de
PGDO: NL 72 RABO 0315 0025 73 t.n.v. Protestantse Gemeente
Drempt en Oldenkeppel, onder vermelding van “collecte”.
De opbrengst wordt zoals gebruikelijk gelijkelijk verdeeld over de
gemeente en de diaconie.
Diaconale collecte, Zending Syrië
In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de
armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië
heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste
levensbehoeften te komen. Toch is het herstel van kerken het enige wat
perspectief biedt. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in
de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun
afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te
bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden
tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en
gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt,
omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur
zijn. De eigenaar betaalt minstens 30 procent van de kosten.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Herstel van de kerk, het hart van
de christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele samenleving
en hoop voor de toekomst.
U kunt u gift overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie:
NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diaconie PGDO, onder vermelding
van het doel.

