zondag 9 februari 2014 in PG Wehl
DE VOORBEREIDING
Orgelspel
Bemoediging (staande) :
Vrg.: Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Vrg.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
Allen: DIE NIET LAAT VAREN
HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Groet:
Vrg.: De Heer zij met u
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER.
Zingen: psalm 95 : 1

(daarna zitten)

Gebed van toenadering :
Vrg.: Eeuwige, die het licht doet schijnen,
dat voor mensen leven mogelijk maakt,
schenk ons vertrouwen in uw Woord van oudsher,
zoals gesproken door Jezus uw Zoon,
Allen: OPDAT WIJ VAN DAG TOT DAG
OP HEM GAAN GELIJKEN
EN VREDE VINDEN IN U,
DIT UUR EN ALLE DAGEN VAN ONS LEVEN. AMEN.
Zingen: psalm 95 : 3

(daarna zitten)

Kyrië gebed om ontferming over de nood van de wereld,
wij zingen telkens na “… bidden wij samen zingend” :
het refrein van Liedboek 547 (was LvdK gez. 184)
Kyrië eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.
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Gloria : wij zingen God lof met Liedboek 305
Alle eer en alle glorie

DE DIENST VAN HET WOORD
Gebed voor de opening van het Woord
Profetenlezing Jesaja 43 : 9-12
43:9 Alle volken zullen zich verzamelen,
alle naties komen bijeen.
Wie van hun goden heeft aangekondigd
wat eertijds nog te gebeuren stond?
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen,
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’
10 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –,
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen,
en zouden inzien dat ik het ben.
Vóór mij is er geen god gevormd,
en na mij zal er geen zijn.
11 Ik, ík ben de HEER !
Buiten mij is er niemand die redt.
12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht,
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde.
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de H EER –,
dat ik werkelijk God ben.
Antwoordpsalm gezongen: psalm 112: 1 en 2
God zij geloofd en hoog geprezen
Eerste deel van de overdenking
Zingen: Psalm 112 : 3
Wel hem, die geeft te allen tijde…
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Evangelielezing : Matt.5 : 13-16
5:13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg
ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om
hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet
hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede
daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.
Zingen: Liedboek 838 : 1, 2 (was LvdK gez. 481)
O grote God die liefde zijt, …
Tweede deel van de overdenking
Zingen : Liedboek 838 : 3, 4 (was LvdK gez. 481)
Leer ons het goddelijk beleid …
DE DIENST VAN DE GEBEDEN EN DE GAVEN
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Mededelingen en collectes
Slotzang (staande): Liedboek 315 (was LvdK gez. 330)
Heb dank, o God van alle leven, …
Wegzending en zegen
allen zingen: Amen, amen, amen.

Voorganger: ds.L.van Hilten-Matthijsen (Apeldoorn)
Organist: Gerrit Brouwer
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Mag ik persoonlijk uw hulp vragen ???
Al jaren heb ik zeer goede contacten in Syrië.
De damesgroep van de Protestantse Kerk van Damascus (Syrië)
is gaan borduren om geld te verwerven voor de noodopvang van
vluchtelingen in Damascus.
Naast het kerkgebouw van de protestanten in de Bab Tuma-wijk
(=Thomaspoort) van de oude binnenstad, is een kliniekje opgezet, waar
eenvoudige gezondheidscontroles kunnen worden gedaan.
Daar wordt ook kleding en voedsel uitgedeeld en er wordt bemiddeld om
vluchtelingen onderdak te brengen. Ieder die om hulp vraagt, wordt
geholpen, ongeacht of hij of zij christen of moslim is…
De hoop van de dames is gevestigd op Nederlanders die willen meehelpen
om hun handwerk in geld voor deze vluchtelingensteun om te zetten.
Vlak voor Kerst ontving ik een pakket (uit Dubai verzonden) met bijna 400
boekenleggers van fijn haakwerk en 100 onderzetters met kruissteekjes.
De onderzetters zijn inmiddels allemaal verkocht, maar ik heb nog een
aantal boekenleggers, die ik graag aan u wil verkopen voor dit goede doel.
Richtprijs: boekenlegger €2,=
Hieronder een foto van een deel van de damesgroep in gelukkiger tijden,
in de voorhof van de kerk, voor een taboelèh-lunch, mei 2004. (Van mij
zelf is links op de foto nog net een halve wang en arm te zien.) LvH-M.
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