VOORBEREIDING
Orgelspel

Liturgie

Welkom en Mededelingen

12 november 2017

De kaarsen
Drempelgebed

V: God, wij zijn gekomen
om hier samen te weer leren
wat ons in de week
vaak zo slecht afgaat:
beeld van U te zijn.
G: HEER, LEER ONS
DE RECHTE WEGEN GAAN. AMEN.
Aanvangspsalm: Ps. 24: 1, 2 en 3 (we gaan staan)

In dubio

Bemoediging:

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

Groet:

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

(gemeente gaat zitten)

Lucas 19: 11-27

Kyriegebed (Lenie en Henni) Na het ‘daarom bidden wij’ zingen we:

Deze dienst is voorbereid
met Kerk in Actie Duurzaam
Voorganger: ds. Henri Veldhuis
Organist: Joop Goedbloed

Glorialied: Gez. 103e (de chant 3x gezongen)
Open Hof, gezamenlijke dienst

10.00 uur

Gebed van de zondag
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
2

Omgekeerde collecte

Preek

Lied: Gez. 718: 1, 2 en 4

Lied: Gez. 978: 1 en 4

DE HEILIGE SCHRIFT

GEBEDEN EN GAVEN

Evangelielezing: Lucas 19: 11-27

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (Henri, Felicia en Jorien)

11 Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het
koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. 12 Hij zei: 'Een man van
voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap
in ontvangst te nemen en dan terug te keren. 13 Hij riep tien van zijn
dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen:
"Ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben." 14 Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met
de boodschap: "We willen niet dat die man koning over ons wordt!"

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Lied: Gez. 162
Collecte: 1. Betuwe Wereldwijd
2. Voor de kerkdienst
Je talenten, wat doe je ermee?

15 Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de
dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te
vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. 16 De eerste
kwam en zei: "Heer, uw geld heeft het tienvoudige opgeleverd." 17 Zijn
meester zei: "Voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je
betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings verleen ik je het bestuur
over tien steden." 18 De tweede kwam zeggen: "Uw geld, heer, heeft
het vijfvoudige opgebracht." 19 Tegen hem zei hij: "Jij krijgt het bestuur
over vijf steden." 20 Toen kwam de derde dienaar, die zei: "Heer, hier
is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. 21 Ik was bang voor
u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft
gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid." 22 Zijn meester zei tegen
hem: "Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je
veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik
niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid? 23 Waarom heb je
mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij
mijn terugkeer met rente kunnen opvorderen." 24 En tegen degenen die
erbij stonden zei hij: "Neem hem de honderd drachme af en geef ze aan
de knecht die het tienvoudige verworven heeft." 25 Ze zeiden tegen
hem: "Heer, hij heeft al het tienvoudige!" 26 "Ik zeg jullie: wie heeft zal
nog meer krijgen; maar wie niets heeft, hem zal zelfs wat hij heeft
worden ontnomen. 27 En die vijanden van mij die niet wilden dat ik
koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen."'
28 Na deze woorden trok Jezus verder, op weg naar Jeruzalem.

De groene bijbel
Slotlied (staande): Gez. 981
Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)
Orgelspel

Wij leven in een tijdperk waarin de opwarming van het klimaat steeds
sneller gaat.
'Op het oog lijkt de wereld in orde en kunnen we gerust doorgaan met
wat we doen, maar laat je niet in slaap sussen. Want op termijn komt
zeker de klap, dan zullen ecosystemen instorten. Toen ik dat inzag,
vroeg ik me af: wat moet dan mijn rol zijn? Ik ben geen uitvinder, maar
kan wel overtuigen. Ik besloot dat talent in te zetten voor de grootste
uitdaging van onze tijd: klimaatverandering. Als ondernemer kan ik
concreet het verschil maken met mijn kennis, energie en durf; '
Bron: Portret uit Groene Bijbel: IImert Muilwijk - ondernemen in energie
besparen

Lied: Gez. 993: 1, 2 en 4
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