Protestantse Gemeente te Haaksbergen-Buurse
Orde van dienst 18 november 2018
Themadienst over bezit
Een arme en een rijke hebben dit gemeen
De Heer heeft hen beiden gemaakt
( Spreuken 22:2)
Voorganger:
Organist:
Lectrice :

ds. Olaf Haasnoot
Harry Mast
Nynke van Genderen

‐
‐
‐
‐
‐

Ontmoeting
Orgelspel
Aansteken van de kaarsen
Stilte
Mededelingen

‐

Psalm 98:1

‐

Begroeting
V:onze hulp is de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die ons vast houdt in de liefde
A: die trouw is tot in eeuwigheid
V: die barmhartigheid doet om niet
A: die nooit loslaat het werk van zijn handen
V: genade en vrede zij U van God onze Vader
en de Zoon en de heilige Geest.

‐

Drempelgebed

‐

Psalm 98: 2

‐

Gebed met lege handen om ontferming

‐

Genadeverkondiging in de volheid van Gods genade

‐

Loflied 867

‐

Geloofsbelijdenis:
Ik geloof in God,
die de mensen allemaal anders heeft gemaakt,
die niet kijkt naar de buitenkant,
maar die geeft om wie we zijn en om wat we doen.
Wij zijn kinderen van God
Ik geloof in Jezus,
die ieder mens waardevol vindt,
die om mensen geeft die anderen zijn vergeten te ontmoeten,
die ons leert niemand zomaar voorbij te lopen,
niemand minder waard te vinden,
zelfs aan het kruis oog heeft voor zijn naaste.
Ik geloof in de Geest,
die ons in beweging zet naar elkaar toe,
die ons moed geeft om buiten onze eigen waarheid te kijken,
die verborgen is in de liefde tot een ander,
die op zoek is naar ons, waar wij hem durven te ontmoeten

‐ Gebed om de Geest
‐ Lezing Deuteronomium 15: 7 en 8 en 11.
‐ Lied 941
‐

Lezing Marcus 12:38-44
Welk talent, ervaar je als een bezit en zou je willen delen?

‐

Overdenking door de voorganger

‐

Overdenking door de organist

‐

‐

Respons van de gemeente
Lied 734 met het zingen van de chant
Beati-voi poveri
Perché vostro è il regno di Dio
( vertaling : gelukkig zijn jullie armen, want voor jullie is het
Koninkrijk van God )
De voorganger leest de teksten
Gebeden voorbeden, afgewisseld met

Stil gebed
Onze Vader
‐

Collecte voor Edukans ; bij de uitgang voor Tuinonderhoud

‐

Slotlied 382 ( staande)

‐

Zegen

‐

Gezongen Amen

***********************************************************************
U bent van harte uitgenodigd om een kopje koffie of een
kopje thee te ontvangen in de Richtershof, naast de kerk.

