ZONDAGSBRIEF WILHELMINAKERK
11 november 2018
8e van de herfst
Gedenkdag van St. Maarten

Voorganger:
Ambtsdragers:
Lector:
Organist:

ds. Jaap Doolaard
Wijgert Teeuw, Denise Smit
Fred van Knobelsdorff
Gert Muts

Muziek
OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
De gemeente gaat staan
Groet:

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

Drempelgebed
LIED: Psalm 146c: 1, 4 en 7
1.

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
4. Hij is ’t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde, –
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja! Halleluja!
7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!

GEBED OM ONTFERMING,
afgesloten met kyrie 301K
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
LOFZEGGING
LOFLIED:

NLB 413: 1, 2, 3

(vrouwen)
(mannen)
(vrouwen)
(mannen)
(vrouwen)
(mannen)

Allen gaan zitten

1.

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3.

Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.

GESPREK MET DE KINDEREN
KINDERLIED:

“Samen in het licht”
Kinderen gaan met het licht naar de kinderdienst

OM TE HOREN
GEBED bij de opening van de bijbel
LEZING: Leviticus 19: 1-2; 9-18
LIED:
1.

NLB 320: 1, 2, 3, 4 en 5
Wie oren om te horen heeft
hoor' naar d' wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden

maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
2.

Bemin uw Heer te allen tijd.
Dien 'm met alles wat gij zijt.
Aanbid Hem in uw daden.
Dit is het eerst' en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.

3.

– Bied uw naast' de help'nde hand.
Spijzig d' armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweed' gebod is 't eerste gelijk;
doe dit, en gij zult leven.

4.

De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbrand'n aan liefdeswoord,
God heeft 't tot ons gesproken.

5.

De liefde spreekt haar eigen taal,
al' kwa' bedekt zij duizendmaal –
vergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijv' in ons de liefde.

LEZING: Marcus 12: 28-34
LIED:
1.

PREEK

NLB 333: 1
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

ORGELSPEL
LIED:

NLB 119a: 1, 2, 3 en 4

1.

Uw woord omvat mijn leven
en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken
niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond
en vult met louter leven
de woorden in mijn mond.

2.

Op U laat ik mij voorstaan,
ik ben aan U gehecht.
Waar Gij betrouwbaar voorgaat
ontvouwt zich weer een weg.
De paden die ik zelf bedacht
zijn doelloos doodgelopen.
Zij voerden in de nacht.

3.

Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt.

4.

God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!
Kinderen komen terug uit de kinderdienst

OM TE DOEN

Aanreiken voorbedenboek
Gebeden, zo bidden wij allen:

Stil gebed en Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze
want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.

COLLECTE:

1: Project Exodus

2. Kerk

De allerkleinsten kunnen uit de crèche worden opgehaald.
LIED:
1.

NLB 725: 1, 2, 3 en 4
Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draag met uw stem
ons mensenlied

opdat het zingt
alleen voor Hem!
2.

O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in ’t zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!

3.

Gij heiligen van hier,
zing met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar ’t nieuw Jeruzalem.
Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet.
God zij geloofd.

4.

Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!
ZEGEN
Muziek

Activiteiten
Woensdag 14 november 2018
Bijbelkring Molenschot – 15.00–16.00 uur, Molenschot
o.l.v. Susanne van der Sluijs
Donderdag 15 november 2018
Koffie en theetafel – 10.00-12.00 uur, Emmakerk
Vrouwengespreksgroep – 20.00-21.30 uur
Vrijdag 16 november 2018
Samen aan tafel – 17.30-20.30 uur, Emmakerk
Sirkelslag Kids – 19.15-21.00 uur, Emmakerk
Zaterdag 17 november 2018
Smaakvol en Gastvrij – 10.00-14.00 uur, De Open Hof

