VOORBEREIDING
Orgelspel: Praeludium en Fuga in G' Op. 37 Nr. 2 van F. Mendelssohn-Bartholdy
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Liturgie

Bemoediging:

7 november 2021

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Drempelgebed: V: God, die van mensen houdt,
wij leggen onszelf aan U voor
met alles wat ons bezighoudt,
met alles wat ons lukt
en alles waarin wij falen.
Help ons ons leven opnieuw te bezien
in het licht van uw heil.
G: GEEF ONS HET HART OM U TE VERWACHTEN
EN ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN. AMEN
Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 4
(tekst: Muus Jacobse, muziek: Genéve1562)

Thema: Waar alles mee staat of valt…
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Aanvang: 10.00 uur
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4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Gloria:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 657 1 en 3 cantorij, 2 en 4 allen
(tekst: Sytze de Vries, muziek: Jan Valkestijn)

We gaan zitten

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld.
Kyrielied: ‘Ongedurig, ongeduldig’
(tekst: René van Loenen, muziek: Marijn Slappendel)

Coupletten 1 t/m 3 cantorij, 4 allen. Refrein steeds allen.

Refrein:

2. Mensen staan met lege handen
aan de rand van het bestaan,
niet bij machte nog te redden
wat verloren lijkt te gaan.
Refrein

2. Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3. Wie kan Gods gelijk doorgronden?
Wie kan zijn geheim verstaan?
Wie gelooft nog in ontferming?
Wie bevestigt zijn bestaan?
Refrein

4. Zou er tussen steen en distels
nog iets groeien uit het zaad
in de akker van de liefde,
langs de wegen van het kwaad?
Refrein

4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
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3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Groet:

3. Wie zich in Christus' naam
gereinigd en geheiligd weet,
zal als het riet zo breekbaar zijn,
zal uitgestoken handen zijn,
zal toeverlaat en schuilplaats zijn.

V: De Heer zij met u.
G: OOK MET U ZIJ DE HEER.

Gebed van de zondag
Inleiding op de dienst

4. Wie zich in Christus' naam
gereinigd en geheiligd weet,
zal naaste voor de minste zijn,
zal zuster en zal broeder zijn,
zal herder en zal hoeder zijn.

Evangelielezing: Marcus 12: 28-34 (NBV 21)

Moment met de kinderen

28

Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze
discussieerden, en gemerkt had dat Hij hun correct had geantwoord, kwam
dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29Jezus
antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de
enige Heer; 30heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31En daarna komt dit: “Heb uw
naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 32De
schriftgeleerde zei tegen Hem: ‘Inderdaad, meester, wat U zegt is waar: Hij
alleen is God en er is geen andere god dan Hij, 33en Hem liefhebben met heel ons
hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht, en onze naaste liefhebben
als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers.’ 34Jezus
vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: ‘U bent niet ver van
het koninkrijk van God.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst

DE SCHRIFTEN
Lezing: Leviticus 19: 1-2, 9-18
1

De HEER zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen de gemeenschap van Israël: “Wees
heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.
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Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de
akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. 10En wanneer je bij de wijnoogst
druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond
is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de
HEER, jullie God. 11Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. 12Leg geen valse
eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God.
Ik ben de HEER. 13Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner
zijn loon nog op dezelfde dag uit. 14Spreek geen vloek uit over een dove en plaats
geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben
de HEER. 15Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken
niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over
je naasten. 16Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over
hem rond te strooien. Ik ben de HEER. 17Wees niet haatdragend. Als je iemand
iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille
van een ander schuld op je 18door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb
je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

Lofprijzing: lied 339a (staande)

Lied: ‘Wie zich in Christus naam’ (Gezongen door cantorij)
(tekst: René van Loenen, muziek: Marijn Slappendel)

1. Wie zich in Christus' naam
gereinigd en geheiligd weet,
mag tempel van Gods waarheid zijn,
mag deel van Christus' lichaam zijn,
mag oog of arm of schouder zijn.

Preek

2. Wie zich in Christus' naam
gereinigd en geheiligd weet,
zal nooit een wolf voor schapen zijn,
geen jager of belager zijn,
geen lasteraar of schender zijn.

Cantorij zingt Eerste deel Psalm 42 van Felix Mendelssohn Bartholdy
“Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Gott, zu Dir”
(Zoals een hert dorst naar helder water, zo smacht mijn ziel naar U, God”)
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Slotlied: 791 (staande) 1, 2 en 4 allen, 3 cantorij

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

(tekst: Sytze de Vries, muziek: John Stainer - Love Divine)

Gezongen geloofsbelijdenis (staande): ‘Wij geloven in de Schepper van het leven’
(tekst: René van Loenen, muziek: Bert Lassing)

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

2. Wij geloven in de mens van Gods erbarmen:
vleesgeworden woord dat ons bevrijdt,
Mensenzoon en broeder van de arme,
die ons voorgaat in zijn koninkrijk.
In het woord, in de kracht van de liefde.

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

3. Wij geloven in het woord dat vergezichten
opent voor de mens die daaruit leeft,
die zich naar dat visioen wil richten
door de geest die hij ontvangen heeft.
In het woord, in de geest van de liefde.

De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel: 'Partita: Wie oren om te horen heeft' (1992) van M. Slappendel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en 'Onze Vader'
Collecten: Gecombineerde collecte voor ‘Plant een
Olijfboom’ (60%) en voor de kerkdienst (40%)
(zie onderaan de liturgie)

Afscheidswoorden
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Na de dienst wordt er koffie, thee of limonade met wat lekkers op uw zitplaats
geserveerd. Ook zal er gelegenheid zijn om ds. Annemieke even te spreken.
Rond 13.00 uur opent burgemeester Gerdo van Grootheest de tentoonstelling
‘Disarming Design from Palestine’ in het koor van de kerk.
Vanaf 12.00 uur kunt u naar een gestreamd afscheidsinterview kijken van Henk
Fonteijn met Annemieke de Bruijn, rond de film- boek- en muziekfragmenten
van haar keuze. Het interview is (ook later nog) te zien via deze link :
https://vimeo.com/642070877/4903f085b3

Grote- of Barbarakerk
Zondag 7 november 10:00

Collecte tijdens de afscheidsdienst
van ds. Annemieke de Bruijn, is
bestemd voor olijfbomen.

Koor van de Grote- of Barbarakerk
Zondag 7 november 13.00

Opening Tentoonstelling producten
van Disarming Design from
Palestine door Burgemeester Gerdo
van Grootheest. Ontwerper Juliette
Mourad geeft toelichting.

Koor van de Grote- of Barbarakerk
7 november: 13-15 uur
9 november: 10-12 en 13-15 uur
10, 11, en 12 november: 13-15 uur

Expositie schilderijen van
kunstenaar Mieke Krediet

Bibliotheek
Dinsdag 9 november 19.30

Workshop Palestijnse literatuur en
poëzie, verzorgd door Marianne
Dagevos (Podium voor Palestina) en
Mirjam Fonteijn (voordracht)

Open Hof
Woensdag 10 november 19.30

Film ’Tel Aviv on fire’
Inleiding en nagesprek met Marianne
Dagevos

Open Hof
Zaterdag 13 november 14:00
* De link naar de kerkdienst via YouTube:
https://www.youtube.com/c/pgculemborg

* Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie PKN Culemborg,
onder vermelding van 'kerkdienst 7 november’
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)
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Middag met dominee Bram
Grandia, naar aanleiding van
brochure: ’De muur is afgebroken’
van Henri Veldhuis

