VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Erbarm dich mein, o Herre Gott' van H. Scheidemann

Liturgie

Welkom en Mededelingen
Aanvangspsalm: Ps. 118: 1 en 6 (we gaan staan)

8 april 2018

Bemoediging:

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 te leven in uw licht.
G: GEEF ONS HET HART OM U TE VERWACHTEN
EN ELKAAR IN LIEFDE TE ONTVANGEN. AMEN

(gemeente gaat zitten)

Kyrië

V: Laten we de Heer aanroepen om ontferming
over onze nood en die van de wereld.

KyrieLied: Gez. 756: 1 t/m 4
Gloria: V:

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

Glorialied: Gez. 642: 1, 2 en 7
Groet: V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed van de zondag

Is het niet zo dat . . . ?

De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de Kindernevendienst

Genesis 3: 1-24
DE HEILIGE SCHRIFT
Grote of Barbarakerk

10.00 uur

Lezing OT: Genesis 3: 1-24
1 Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had,
was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: 'Is het waar dat
2

God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen
eten?' 2 'We mogen de vruchten van alle bomen eten,' antwoordde de
vrouw, 3 'behalve die van de boom in het midden van de tuin. God
heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs
maar aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.' 4 'Jullie
zullen helemaal niet sterven,' zei de slang. 5 'Integendeel, God weet dat
jullie de ogen zullen opengaan zodra je daarvan eet, dat jullie dan als
goden zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad.'
6 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze
waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom
haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze
gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. 7 Toen
gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren.
Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.
8 Toen de mens en zijn vrouw God, de HEER, in de koelte van de
avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborgen zij zich voor hem
tussen de bomen. 9 Maar God, de HEER, riep de mens: 'Waar ben je?'
10 Hij antwoordde: 'Ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt
ben; daarom verborg ik me.' 11 'Wie heeft je verteld dat je naakt
bent? Heb je soms gegeten van de boom waarvan ik je verboden had
te eten?' 12 De mens antwoordde: 'De vrouw die u hebt gemaakt om mij
ter zijde te staan, heeft mij vruchten van de boom gegeven en toen heb
ik ervan gegeten.' 13 'Waarom heb je dat gedaan?' vroeg God, de
HEER, aan de vrouw. En zij antwoordde: 'De slang heeft me misleid en
toen heb ik ervan gegeten.'

20 De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden
geworden. 21 God, de HEER, maakte voor de mens en zijn vrouw kleren
van dierenvellen en trok hun die aan.
22 Toen dacht God, de HEER: Nu is de mens aan ons gelijk geworden,
nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook
vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij
eeuwig leven. 23 Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden
om de aarde te gaan bewerken, waaruit hij was genomen. 24 En nadat
hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden
de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij
moesten de weg naar de levensboom bewaken.

Lofprijzing (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

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN
Als geloofsbelijdenis: Gez. 653: 1, 4 en 7 (staande gezongen)
Dankgebed, voorbeden, Onze Vader
De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Lied: Ps. 51: 1 en 4

Lied van de week: Gez. 162: 1, 5 en 6

Lezing OT(vervolg): Genesis 3: 1-24

Collecte:

1. St. Schuldhulpmaatje Culemborg
2. Voor de kerkdienst
3. Pastoraat
Hulp bij de collecte: -

14 God, de HEER, zei tegen de slang: 'Vervloekt ben jij dat je dit hebt
gedaan, het vee zal je voortaan mijden, wilde dieren wenden zich af;
op je buik zul je kruipen en stof zul je eten, je hele leven lang. 15
Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en
het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.' 16 Tegen de
vrouw zei hij: 'Je zwangerschap maak ik tot een zware last, zwoegen zul
je als je baart. Je zult je man begeren, en hij zal over je heersen.' 17
Tegen de mens zei hij: 'Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de
boom die ik je had verboden.
Vervloekt is de akker om wat jij hebt gedaan, zwoegen zul je om ervan
te eten, je hele leven lang. 18 Dorens en distels zullen er groeien, toch
moet je van zijn gewassen leven. 19 Zweten zul je voor je brood, totdat
je terugkeert tot de aarde, waaruit je bent genomen: stof ben je, tot stof
keer je terug.'

Orgelspel: 'Erschienen ist der herrlich Tag', BuxWV 224, van D. Buxtehude
Slotlied: Gez. 628: 1, 2 en 3 (staande)
Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)
Orgelspel: 'Präludium in C-dur', BWV 547, van J.S. Bach
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Na de dienst is er koffie, thee of limonade

