VOORBEREIDING
Orgelspel: 'Herzlich lieb hab' ich dich, o Herr' van J.L. Krebs

Liturgie

Welkom en Mededelingen

27 mei 2018

Aanvangspsalm: Ps. 84: 1, 2 en 3 (we gaan staan)
Bemoediging:

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

Drempelgebed

V: Vaak overschatten we onszelf, o God,
onze durf, onze kracht
en onze trouw.
Voor uw aangezicht beseffen we
hoe zwak en onstandvastig
we misschien zijn.
G: VERVUL ONS, HEER,
MET DE KRACHT VAN UW GEEST. - AMEN

(gemeente gaat zitten)

Kyrië

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

KyrieLied: Gez. 942
Gloria: V:

Wonen in een tent

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

Glorialied: Gez. 217: 1, 4 en 5

2 Kor. 5: 1-5

Groet: V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER
Een dienst over dementie

Gebed van de zondag
De kinderen nemen hun lantaarns mee en gaan naar de Kindernevendienst
Deze dienst is voorbereid door
Bettie ten Cate, Gerda Goed, Nettie Boon,
Yolanda van der Stelt en Henri Veldhuis

DE HEILIGE SCHRIFT
Grote of Barbarakerk

10.00 uur

Brieflezing: 2 Kor 5: 1-5 (gelezen door Gerda Goed)
1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij
wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwi2

ge, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2 Wij
zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning
er nu al over wordt aangetrokken. 3 We zijn er echter zeker van dat we
ook ontkleed niet naakt zullen zijn. 4 Zolang we in onze aardse tent
verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat
deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt
aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5
Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als
onderpand te geven.

Lied van de week: ‘De vogels in de bomen’ (AWN II,29)

Lied: Gez. 686
Evangelielezing: Matteüs 9: 35-38 (staande)
35 Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in
de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en
genas iedere ziekte en elke kwaal. 36 Toen hij de mensenmenigte zag,
voelde hij medelijden met hen [werd Hij over hen met ontferming
bewogen], omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen
zonder herder. 37 Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar
er zijn weinig arbeiders. 38 Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.'

Lofprijzing (staande): U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader,

2 De engelen daarboven,
zij zingen steeds door.
De engelen daarboven,
zij zingen ons voor.
Zij loven de Heer
en wij zingen hen na:
het ere zij God
in de gloria.

o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

Preek
Gesprek van Yolanda van der Stelt met twee gemeenteleden

3 De mensen op de aarde,
zij krijgen pas stem,
wanneer zij weer gaan zingen
ter ere van Hem,
die steeds met Zijn liefde
het leven bekroont,
en die op het lied
van Zijn kinderen woont.

Vergeet-me-nietje, symbool van Alzheimer Nederland:

Steunpunt Mantelzorg: Caroline van de Meulen (van ELK, steunpunt mantelzorg)
vertelt over opvang en steun in Culemborg

BELIJDENIS, GEBEDEN EN GAVEN

Collecte: 1. Project Kerk in Actie (zie Weekbrief) 2. Voor de kerkdienst 3. Pastoraat
Hulp bij de collecte: Dagmar en Willemijn Velthoven

Geloofsbelijdenis: Gez. 840 (staande gezongen)

Orgelspel: 'Canzona in g' van G. Frescobaldi

Dankgebed, voorbeden, Onze Vader (door Bettie ten Cate)

Slotlied: Gez. 823: 1, 2 en 4 (staande)

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Zegen, door de gemeente beantwoord met: Amen (staande)
Orgelspel: 'Praeludium in D', BWV 532, van J.S. Bach
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* Na de dienst is er koffie, thee of limonade (en allerlei informatie op tafels)

