Wilhelminakerk

28 oktober 2018
Voorganger: ds. Gerrit Olsman
Ambtsdragers: Leen Lievaart, Pieternel Rodermond
Lector: Loes Paul
Organist: Jan Meurs
Muziek

“Partita over Psalm 86”, Piet Groenendijk

Welkom en mededelingen
OM TE BEGINNEN
Muziek
“Prelude over CWM Rhondda”, John Hughes
Allen gaan staan
GROET

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer! Amen

BEMOEDIGING

gezongen door de gemeente
Onze Hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

DREMPELGEBED
LIED
86: 1, 2 en 4
1. Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende.
Hoed mijn leven, U gewijd,
stel uw knecht in veiligheid.
Heer mijn God, wees mij genadig,
want ik roep tot U gestadig.
Stel mij in het blijde licht,
want ik zoek uw aangezicht.
2. Ja tot U hef ik mijn leven,
Gij zijt mild om te vergeven,
rijk in goedertierenheid
voor een hart dat tot U schreit.
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Heer, neem mijn gebed ter ore,
wil mijn luide smeken horen.
In het bitterste getij
roep ik en Gij antwoordt mij.
4. Leer mij naar uw wil te handelen,
laat mij in uw waarheid wandelen.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwe naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen ’t ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.
Allen gaan zitten
GESPREK
met de kinderen
KINDERLIED
Alles wordt nieuw IV-20 “De blinde bedelaar”
1. Daar zit een man, hij kan niet zien, hij zit maar aan de kant.
Hij roept tot men uit medelij wat geld geeft in zijn hand.
2. Hij hoort wel stemmen om zich heen maar hij ziet geen
gezicht.
Hij heeft nog nooit de zon gezien, nog nooit een streepje licht.
3. Er komt een man die stil blijft staan, hij heeft geen geld,
geen goud,
maar strijkt zijn ogen in met slijk en dat wordt zijn behoud!
4. Ik zie het licht, ik zie het licht, mijn leven is gered!
En wil je weten wie dat deed? De man van Nazareth!
GEBED OM ONTFERMING afsluiting: NLB 305
1. Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!
2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
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is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, / vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
OM TE HOREN
GEBED
bij de opening van de Bijbel
LEZING

Zacharia 8: 4-8, 20-23

LIED
770
1. De Here, de heerser der aarde,
zegt: Israël, Israël,
eens zal u de wereld aanvaarden
en weten, waarom Ik u spaarde.
Dan komt, zonder stokken of zwaarden,
men tot u: ‘Het ga u wel!’
2. Eens zullen de mensen het weten
en roepen van stad tot stad:
‘De God op de Sion gezeten
is de Enige! Laat ons vergeten
de haat onzer twisten en veten
en gaan wij naar Hem op pad!’
3. God zegt: In het laatste der dagen,
dan zullen, o Israël,
de volken u vinden en vragen:
‘Vergeef wie u hebben geslagen!’
En Ik zal hen met zich doen dragen
mijn zegen, – het ga hun wel.
4. Eens zullen de volken u eren,
o volk dat Ik heb gesticht;
eens zullen die ’t aardrijk regeren
tot Mij en elkaar zich bekeren, –
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dan wordt in mijn stad, spreekt de Here,
’t verzoeningsmaal aangericht.
LEZING

Markus 8: 22 – 26

LIED
534
1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.
2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.
PREEK
LIED
839
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
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Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
OM TE DOEN
GEBEDEN

Voorbede met acclamatie lied 368-j
Heer, hoor ons bidden, laat komen Uw rijk!
Stil gebed en Onze Vader

COLLECTE

1e
2e

Jaarproject
Kerk

Muziek

“All’ Offertorio”, Domenico Zipoli

De kinderen kunnen uit de crèche worden opgehaald.
Allen gaan staan.
SLOTLIED
416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
ZEGEN
Muziek

door allen beaamd
“Canzona”, Domenico Zipoli

U bent van harte uitgenodigd voor de koffie/thee met
ontmoeting na de dienst in de Rank.
ACTIVITEITEN EN ONDER DE AANDACHT…

30-10 10:00 Vilt en Rouw,
De Open Hof
ruimte maken voor verlies
10:30 Zin in Soest, koffiemoment
De Binnenhof
20:00 Wintergasten; ken je mij?
Emmakerk
gast: ds. Kees Bregman
31-10 17:30 Samen eten (wel opgeven!)
De Binnenhof
1-11 10:00 ’t Elf-uurtje bij Willemien
De Rank
10:00 Koffie- en theetafel
Emmakerk
20:00 Johanneskring
Johanneskerk
20:00 Oog in oog, christelijke
De Oude Kerk
mystiek, vervolgavond.
4-11
Vier in één zondag
Emmakerk
09:30 korte liturgische viering
10:15 ontmoeting (koffie/thee)
11:00 deel-je-geloof viering
voor meer informatie over activiteiten zie:
www.geloveninsoest.nl/activiteiten
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