ORDE VAN DIENST ZONDAG 1 NOVEMBER 2020

De zevende zondag van de herfst, gedachtenisdienst
Thema: Give me oil in my lamp…
m.m.v. Colet Nierop, harp
Jeanne Plantinga, Roelien Brinkman, Yolanda Gorter, Brugt Postma en Bert Veltkamp, zang
Voorganger: Ds. Arrie van Nierop

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom en mededelingen
( door ouderling van dienst )
DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Gemeente gaat staan
Moment voor persoonlijk gebed in stilte
v: Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige
g: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: Die een verbond met ons sluit voor het
leven.
g: Niets kan ons scheiden van zijn liefde
en trouw
Hij zal ons nooit loslaten, wat er ook
gebeurt.
v: Vrede en alle goeds wordt ons
geschonken van God
onze Vader en zijn Zoon Jezus Christus
g: Amen

Ik vertrouwde mijn oren niet,
riep omhoog: wat bedoelt U?
Versta ik het goed? – ja goed
klonk een stem in mijn ziel.
Gij hebt gesterkt diep van binnen,
ik moet door het oog van de naald,
Gij haalt mij erdoor, Gij voor eeuwig
vriendschap, ontferming, trouw.
Gij laat nooit varen uw werk
het broze werk van uw handen.
Huub Oosterhuis, 150 psalmen vrij
Harpspel Ground - W. Croft
DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest:
Schriftlezing Matteüs 25: 1 – 13

Gemeente gaat zitten
Zang lied 218, Dank U
Bij wijze van gebed lezing van
(een bewerking van) psalm 138
Mijn hart een harp, een viool
ik zing en speel U, Gezegende.

Orgelspel
Give me oil in my lamp, keep me burning
Verkondiging
Harpspel Eilean Aigas- R. Hair
GEDACHTENIS

Hoog op hun tronen, ik hoor ze,
de opperste wezens ter wereld.
Ik tart ze, ik zing ze de Naam toe:
‘Vriendschap, ontferming en trouw.’
Naam die mij klonk in hun oren
die nog klinkt in mijn ziel:
‘Ik zal zijn die ik ben, voor jou,
vriendschap, ontferming, trouw.’

Inleidend woord
Geloofsbelijdenis
uitgesproken met de woorden van lied 342

Wij noemen de namen van hen die ons zijn voorgegaan en ontsteken voor hen een licht

Harpspel Waterspirit- K. Robertson

Harpspel I Giorni - L. Einaudi
GAVEN EN GEBEDEN
Gebeden,
uitlopend op stil gebed en Onze Vader
ZENDING EN ZEGEN
Zang: lied 769: 1,4 en 6
Eens als de bazuinen klinken
Zegen beantwoord met gesproken “amen”

