ORDE VAN DIENST
zondag 16 september 2018
13e zondag van de zomer
Startzondag, thema: een goed gesprek
Afscheid en bevestiging van medewerkers en ambtsdragers
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Voorganger:
ds. Corinne Groenendijk
Cantor-organist : Marco Kalkman
M.m.v.:
de cantorij
Voorbereiding: Karin Burger, Giny van der Velden, Marjan Lucas
Ter inleiding We lezen vandaag hoe Jezus met de
leerlingen in gesprek gaat over de vraag ’Wie zeggen de
mensen dat ik ben?’. Enkele gemeenteleden zullen op de
vraag reageren. Want een goed gesprek, dat past bij de
Wingerd waar we met elkaar zoeken naar hoe het leven in
elkaar zit. Een gesprek helpt je om in je leven je hart te
richten op wat belangrijk is en op Gods aanwezigheid
daarin.
In de dienst nemen we afscheid van een gaande
ambtsdrager en krijgen twee nieuwe medewerkers de
zegen mee. Ook voor de kinderen zal er genoeg te doen
en beleven zijn. Er is feestelijke muziek.
Na de dienst nodigen we u uit met een kop koffie in de
hand op relaxte plekken binnen en buiten met elkaar in
gesprek gaan of zo u wilt ‘kerkelijk daten’. Met een kop
soep besluiten we de ochtend.
INTREDE
muziek

Org

:

orgelspel of vooroefenen

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

we gaan staan
intochtslied

G

:

lied 280: 1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 en 5 allen, 6 mannen, 7 allen

we gaan zitten
gebed

G

:

stil gebed

groet

V
G

:
:

De HEER zal bij u zijn
DE HEER ZAL U BEWAREN

bemoediging

V
G

:
:

Onze hulp is de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

drempelgebed

V

:

psalm van de zondag

can

:

Lord you have searched me and known me; bewerking van psalm 139,
m. Allen Pote
Heer, u ken mij, u doorgrondt mij
Lord, you have searched me and known me, you know everything I do.
When I rise and lie down, you are with me through and through.
Before a word is on my tongue, you know what I will say,
your presence follows me day by day.
Where can I flee from your spirit? Where can I go to run away?
If I go to heaven, or live in hell, you are there.
Search me, O God, and know me, try me and know my heart.
See if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting.
Amen
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kyrie

gloria

V

:

V
G
V
G
V
G

:
:
:
:
:
:

smeekgebed
afgesloten door:
Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U
Christus, ontferm U
CHRISTUS, ONTFERM U
Heer, ontferm U
HEER, ONTFERM U

G

:

lied 981: 1, 2 en 4

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag( gezongen)can+ G:

lied 361: 1(can), 2(allen), 3(can), 4(allen) en 5(can)

met de kinderen

gesprek

V

:

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd voor het project.
lezing nieuwe testament

V

:

Marcus 8: 27-33

zingen

G

:

lied 837: 1, 2 en 4

gesprek

V+J

:

uitleg

V

:

Verkondiging

muziek

beamer

:

Ken je mij?, tekst Huub Oosterhuis, zang Trijntje Oosterhuis ,
bewerking van psalm 139

Ref:
Ken je mij? Wie ken je dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Weet jij mij beter dan ik?
Ogen die door de zon heen kijken
Zoekend naar de plek waar ik woon
Ben jij beeldspraak voor iemand
die aardig is, of onmetelijk ver,
die niet staat en niet valt
en niet voelt als ik,
niet koud en hooghartig
Ref
Hier is de plek waar ik woon
Een stoel op het water,
Een raam waarlangs het opklarend weer
Of het vallende duister voorbij vaart
Heb je geroepen? Hier ben ik
Ref
Ik zou een woord willen spreken
Dat waar en van mij is
Dat draagt wie ik ben,
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dat het houdt,
Ik zou een woord willen spreken
Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en
zegt
Ik ben jouw zuiverste zelf,
Vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben
Ref
Ben jij de enige voor wiens ogen
Niet is verborgen van mijn naaktheid
Kan jij het hebben,
Als niemand anders,
Dat ik geen licht geef, niet warm ben,
Dat ik niet mooi ben, niet veel
Dat geen bron ontspringt
in mijn diepte
Dat ik alleen dit gezicht heb,
geen ander.
Ben ik door jou, zonder schaamte,
gezien, genomen,
door niemand minder?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Zou dat niet veel teveel waar zijn?
Ref

AFSCHEID
(De predikant wisselt de groene stola voor een rode, kleur van de Geest die ons inspireert.)
afscheid ambtsdragers

V

:

Van een van onze ambtsdragers is de
ambtstermijn verstreken, namelijk van:
Corry van Aalst
Bij het noemen van haar naam gaat ze even staan.

V

:

Je dienstwerk als diaken eindigt vandaag.
Wat blijft, ook nadat je van je taak ontheven bent, is de belofte van
geheimhouding van wat ter jouwer kennis gekomen is. Naar beste weten
heb je meegewerkt aan de opbouw van Christus' kerk en hebben je de
leden van zijn gemeente gediend.
Laten we daarom danken en bidden.

V

:

G

:

Het past ons HEER, onze God, U dank te zeggen
voor de toewijding van degene die haar taak nu neerlegt.
voor haar volharding en trouw
prijzen wij U, Bron van alle goed.
Bevestig toch het werk van onze handen,
ja, het werk van onze handen, bevestig dat.
U die, door de kracht die in ons werkt, bij machte zijt
oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen,
U zij de heerlijkheid
in de gemeente en in Jezus Christus
tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
AMEN

V

:

Het is de wens van de gemeente dat mensen uit haar midden
als ouderling en diaken en op andere wijze medewerkend
haar terzijde staan om de naam van Jezus Messias te dragen;
om de gemeenschap, zoals Hij die wil, te vieren;
om de mensen, zoals Hij ze liefheeft, te dienen;
om de woorden, zoals Hij ze spreekt, gehoor te geven.

V

:

De voorzitter zal u de namen noemen van hen die
gaan meewerken in de gemeente en hen zo aan u voorstellen.

Vz

:

Syl Duchatteau (leidster kindernevendienst)
Marc Schippers (organist)
De medewerkers staan na het noemen van hun naam even op.

Zegen

V

:

Het is de Heer die mensen roept om Hem te volgen,
laten we Hem bidden om zijn nabijheid en Geestkracht.

lied

can

:

May the road, Ierse zegen

BEVESTIGING
Inleiding

May the road rise to meet you.
May the wind always be at your back.
May the sun shine warm upon your face,
and rains fall soft upon your fields.
Refrein:
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And until we meet again,
May God hold you in the palm of His hand.
And until we meet again,
May God hold you in the palm of His hand.
Dat je op je weg gedragen mag worden
en de wind altijd in je rug zal zijn.
Dat de zon warm op je gezicht zal schijnen;
en dat het zacht mag regenen op je velden.
Refrein:
En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe
dat God je in de palm van zijn hand zal houden.
En tot we elkaar weerzien, wens ik je toe
dat God je in de palm van zijn hand zal houden.
GAVEN EN GEBEDEN
inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. wijkdiaconie, bloemengroet 2. Kerk

muziek

O

:

orgel- of pianospel

gebeden

V+D

:

Voorbeden
afgesloten door
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk (lied 368 j)

G

:

lied369 b Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Ouders die dat willen kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche. Hierna gaan we staan.
slotlied

G

:

lied 871

uitzending

V
G

:
:

zegen
AMEN

O +O

:

Concerto 5 met variaties van Antonio Soler

Na de dienst is er gelegenheid de vertrekkende en komende ambstdrager en medewerkers te feliciteren.
We nodigen jullie allen uit voor de tweegesrpekken bij de koffie.
We sluiten af met een kop soep.

Bij de uitgang ligt de zondagsbrief. Neemt u een exemplaar mee?
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