VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Praeludium in G-dur' BWV 541/1 van J.S. Bach
Welkom en mededelingen
De tafelkaarsen worden aangestoken (hierna gaan we staan)

Bemoediging:

Orde van dienst

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

Drempelgebed: V: God, in uw licht staan wij onwennig.
Wie zijn wij dat Gij ons roept,
dat Gij ons vinden wilt?
G: MAAK ONS DIENSTBAAR DOOR UW WOORD,
MEDEDEELZAAM DOOR UW GEEST. AMEN.

11 september 2022

Aanvangslied: Psalm 15: 1 en 4
Groet:

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

We gaan zitten

Kyrie:

Laten we de Heer aanroepen om ontferming voor de nood
van de wereld …
Na 'daarom bidden wij' zingen we telkens:

HEER ONTFERM U, CHRISTUS ONTFERM U, HEER ONTFERM U

Aan tafel!

Gloria:

Wij prijzen Gods naam, want sterker dan de dood is zijn liefde
en verder dan onze nood reikt zijn trouw.
Glorialied: 225

Gebed van de zondag
Moment met de kinderen – ‘Dat is een feestje waard’
De kinderen nemen hun lantaarn mee en gaan naar de kindernevendienst

Voorganger:
Ouderling van dienst:
Lector:
Organist:

Grote of Barbarakerk

ds. Klaas Spronk
Jorien Visser
Ans de Graaff
Marijn Slappendel

Aanvang: 10.00 uur
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DE SCHRIFTEN
Lezing: Exodus 24: 1-11 (NBV 21)
1

Mozes kreeg van de HEER deze opdracht: ‘Kom naar Mij toe, de berg op, samen met
Aäron, Nadab en Abihu en zeventig van Israëls oudsten, en kniel op een afstand neer.
2
Alleen jij, Mozes, mag in de nabijheid van de HEER komen, de anderen niet. Het volk
mag jou niet volgen als je de berg op gaat.’ 3Mozes maakte het volk bekend met alle
geboden en regels die de HEER had gegeven, en het volk verklaarde eenstemmig:
‘Alles wat de HEER gezegd heeft zullen we doen.’ 4Hierna schreef Mozes alles op wat
de HEER had gezegd. De volgende morgen bouwde hij aan de voet van de berg een
altaar en richtte hij twaalf gedenkstenen op, voor elk van de twaalf stammen van
Israël één. 5Hij droeg een aantal jonge Israëlieten op om de HEER brandoffers te
brengen en stieren te slachten voor een vredeoffer. 6Mozes nam de helft van het
bloed en deed dat in schalen, de andere helft goot hij tegen het altaar. 7Vervolgens
nam hij het boek van het verbond en las dit aan het volk voor, en zij zeiden: ‘Alles wat
de HEER gezegd heeft zullen we doen en ter harte nemen.’ 8Toen nam Mozes het
bloed en besprenkelde daarmee het volk. ‘Met dit bloed,’ zei hij, ‘wordt het verbond
bekrachtigd dat de HEER met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven.’
9
Hierna ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten
van het volk, 10en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was er iets als een
plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. 11Deze vooraanstaande
Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen Hem, en zij aten en dronken.

Lofprijzing: lied 339a (staande)
U KOMT DE LOF TOE, U HET GEZANG,
U ALLE GLORIE, O VADER, O ZOON, O HEILIGE GEEST,
IN ALLE EEUWEN DER EEUWEN.
Preek
Meditatieve stilte

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Belijdend lied: 388
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Collecten: 1. Kerk in Actie: Zending (zie onderaan de liturgie)
2. Voor de kerkdienst
Orgelspel: 'Psalm 15' van Jan D. van Laar
Slotlied: 672: 4, 5 en 6 (staande)

Lied: 451: 1, 4 en 5

Zegen beantwoord met gezongen 'Amen'

Evangelielezing: Lucas 15: 1-10 (NBV 21)
1

Alle tollenaars en zondaars kwamen Hem opzoeken om naar Hem te luisteren. 2Maar
zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man
ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4‘Als
iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan
niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op
zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol
vreugde op zijn schouders 6en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren
bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat
verdwaald was.” 7Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar
die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig
hebben. 8En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de
lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden
heeft? 9En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en
zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10Zo,
zeg Ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot
inkeer komt.’
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De tafelkaarsen worden gedoofd

Orgelspel: 'Fuga in G-dur' BWV 541/2 van J.S.Bach

*

Na de dienst is er koffie, thee of limonade

*

Rekeningnummer voor de gecombineerde collecte:
NL15 RABO 0373 7365 17 ten name van Diaconie Protestante Gemeente
Culemborg, onder vermelding van 'kerkdienst 11 september 2022'
Bij deze digitale gave is de verdeling: Kerk in Actie 60% en kerkdienst 40 %.
(U kunt ook de QR-code hiernaast scannen)
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