ORDE VAN DIENST
zondag 14 oktober 2018
4e zondag van de herfst
in de Wingerd te Krimpen aan den IJssel
Israëlzondag, thema: Trouw tot in eeuwigheid
Voorganger: ds. Corinne Groenendijk
Organist:
Marc Schippers
m.m.v. Mannenkoor Nieuwerkerk aan den IJssel
o.l.v. Gerard Lange
Je kunt bij trouw denken aan verbintenissen tussen mensen als
huwelijk of vriendschap. Je kunt ook denken aan de trouw van de
Eeuwige voor ons mensen. Vandaag, op Israëlzondag, denken we
speciaal aan Gods trouw voor het volk Israël. Dat stempelt onze
relatie als christenen met Israël. Hoe moet deze verbinding gestalte
krijgen? Op Goed Gerucht startte er een discussie over in de kerk.
Terecht of onterecht? En hoe willen we dat zelf zien? Vragen
genoeg voor deze dienst.
Het mannenkoor uit Nieuwerkerk zal met de zang ontleend aan de
joodse liturgie uit de synagoge de dienst kleuren. We zijn blij hen
vanmorgen bij ons te hebben.
Na de dienst is er koffie en taart. De kinderen en leidsters van de
kindernevendienst verkopen taart ten behoeve van het project in
Moldavië.

INTREDE
muziek

Org

:

vooroefenen / orgelspel

welkom

O

:

Woord van welkom en mededelingen

We gaan staan.
intochtslied

G

:

lied 981: 1, 3 en 5

We gaan zitten.
stil gebed
groet

V
G

:
:

De vrede van de HEER is met u allen
EN ZIJN GENADE IS MET U.

bemoediging

V
G
V
G
V
G

:
:
:
:
:
:

Onze hulp is de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
ik ben uw maaksel, het werk van uw vingers
GEEF MIJ HET GEZICHT OPDAT IK UW WEG LEER.
AMEN.

psalm van de zondag

K

:

lied 118: 1 en 5

kyrie

V

:

smeekgebed
afgesloten door het refrein uit psalm 80:

drempelgebed
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gloria

K

:

Halleluyah - I.Lewandowski/bew.Gerard Lange
Ochtendgebed
Prijs God om zijn heiligheid
Prijs hem om het bereik van zijn macht
Prijs hem om zijn kracht
Prijs hem om zijn grootheid
Prijs hem met de klank van de ramshoorn
Prijs hem met harp en lier
Prijs hem met trom en dans
Prijs hem met snaren en fluit
Prijs hem met cymbalenklank
Prijs hem met gejuich
Alles wat ademt prijst God Halleluya

DE SCHRIFTEN, GELEZEN EN GEZONGEN EN UITGELEGD
gebed van de zondag:

V

:

gesprek

V

:

Gesprek met de kinderen

De kinderen gaan naar de nevenruimten, waar gecollecteerd voor het project..
Oude Testament

le

:

Genesis 1: 26-31 en 2: 21-25

antwoordlied

solo/K

:

L’choh Dôdi V.Schlesinger
Kom mijn vriend, de bruid tegemoet,
brengen wij de Sjabbat onze welkomstgroet.
Houd je aan de Sjabbat en denk steeds aan de Sjabbat,
liet de enige God ons horen – in één galm –
de Eeuwige die EEN is en wienst Naam EEN is,
hem tot roem, lof en sieraad.

evangelie

V

:

Markus 10: 1-16

acclamatie

G

:

lied 791: 1, 3, 4 en 6

uitleg

V

:

Verkondiging

lied

solo/K

:

Hôdu (ps.118:1-4)
H.Bloemendal,
Loofhuttenfeest // Simchat Tora-vreugde der wet
Dankt de Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn liefde is voor altijd.
Laat het Huis-Jisrael het toch zeggen, want Zijn liefde is voor altijd
Dankt de Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn liefde is voor altijd.
Laat het Huis-Aharon het toch zeggen, want Zijn liefde is voor altijd.
Dankt de Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn liefde is voor altijd.
Laat die ontzag voor de Eeuwige hebben het toch zeggen, want Zijn liefde
is voor altijd.
Dankt de Eeuwige, want Hij is goed, want Zijn liefde is voor altijd.

GAVEN EN GEBEDEN
inzameling vd gaven

D

:

Toelichting collectedoelen. De gaven zijn bestemd voor:
1. diaconie 2. Kerk

De kinderen komen terug uit de nevendienst.
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muziek

O

:

Orgel- of pianospel

inleiding op de gebeden:

solo/K

:

Jaäleh

traditional

(Dit lied wordt, op de avond van Grote Verzoendag, gezongen bij het
openen van de Heilige Arke, waarin de wetsrollen zijn opgeborgen; de
gemeenteleden moeten hierbij opstaan.)
Laat tot U onze bede van de avond opstijgen, verkwikking van de morgen
komen, en voor U onze lofzang, tot de avond, gezien worden. Laat tot U
onze stem van de avond opstijgen, vergeving van de morgen komen, en
voor U onze kreten, tot de avond gezien worden. Laat tot U ons gekerm
van de avond opstijgen, laat het U van de morgen genaken, en voor U tot
de avond gezien worden.
gebeden

V+D
G

:
:

Voorbeden … zo bidden wij
(het refrein uit psalm 80)

G

:

stil gebed
ONZE VADER (oecumenische tekst)

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

G

:

lied 1016

uitzending

solo/k

:

Birchas Kôhanim

A.Katz

Onze God en de God van onze voorouders,
zegen ons met de in drie zinnen vermelde zegen in Uw tora,
geschreven door Uw dienaar Mosjé,
uitgesproken door Aharon en zijn zonen, de priesters, het U gewijde volk, zoals
het geschreven staat: (in Numeri 6:24-26)
De Eeuwige zal u zegenen en u behoeden!
Moge het zo zijn.
De Eeuwige zal u Zijn stralend gelaat toewenden en u genadig zijn!
Moge het zo zijn.
De Eeuwige zal Zijn blik op u gericht houden en vrede voor u stichten!
Moge het zo zijn.

Zegenende handen, naar een aquarel van Willem Zuidema
muziek

K/solo

:

Bashana haba'a – tekst: Ehud Manor – muziek: Nurit Hirsh
Volgend jaar
zullen we op de veranda zitten
en tellen we de trekvogels.
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Kinderen met vakantie
zullen tikkertje spelen
tussen het huis en het veld.
Refr.: Volgend jaar, je zult zien
hoe goed het wordt,
volgend jaar.

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