ORDE VAN DIENST
Zondag 12 september 2021

13e zondag van de zomer

Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, organist Anton Pauw, ouderling Frits
Verhagen, diaken Hans Nagelkerke, koster Ruud Balkenende
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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg
zult vinden in onze gemeente.

Orgelspel
Welkom
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen
We gaan staan
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:
Voorganger:
Allen:

We begroeten elkaar in de naam van God die
sprak “er zij licht”
EN ER WAS LICHT
In de naam van Jezus
GODS LICHT IN DE DUISTERNIS
In de naam van de Heilige Geest
DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT
AMEN

Gebed van toenadering
Voorganger:
Allen:

.....
eeuwige God, wees ons genadig
EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.
We gaan zitten

Zingen: lied/psalm 33: 1 en 8 ‘Kom nu met zang en roer de snaren’
Inleiding op de dienst
Zingen: lied 299e ‘Kyrie- en Gloriahymne’
Moment met de kinderen
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst
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Als gebed bij de opening van het Woord zingen we: lied 315: 1 en
2 ‘Heb dank, o God van alle leven’
Eerste lezing: Genesis 15: 1-6
Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees
niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon
zal vorstelijk zijn.’ ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor
zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik
bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij
immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn
dienaren mijn erfgenaam worden.’ Maar de HEER sprak opnieuw tot
hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind
dat jijzelf zult verwekken.’
Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei
hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal
het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Abram vertrouwde op de HEER
en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
Zingen: lied 8a: 1, 2 en 3 ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw
naam’
Tweede lezing: Genesis 15: 7-20
Ook zei de HEER tegen hem: ‘Ik ben de HEER, die jou heeft
weggeleid uit Ur, uit het land van de Chaldeeën, om je dit land in bezit
te geven.’ ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘hoe kan ik er zeker
van zijn dat ik het in bezit zal krijgen?’ ‘Haal een driejarige koe,’ zei
de HEER, ‘een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en
een jonge gewone duif.’ Abram haalde al deze dieren, sneed ze
middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar.
Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de
kadavers af, maar Abram joeg ze weg.
Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abram in een diepe
slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis.
Toen zei de HEER: ‘Wees ervan doordrongen dat je nakomelingen
als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is en dat
ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, vierhonderd
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jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen,
en dan zullen ze wegtrekken, met grote rijkdommen. Wat jou betreft:
je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende
ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen
terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zo veel misdaden
bedreven dat de maat vol is.’ Toen de zon ondergegaan was en het
helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar
rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften
door ging. Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’
zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot
aan de grote rivier, de Eufraat: het gebied van de Kenieten,
Kenizzieten en Kadmonieten, de Hethieten, Perizzieten en Refaïeten,
de Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten.’
Zingen: lied 8a: 4, 5 en 6
Overdenking
Zingen: lied 863: 1, 2, 5 en 6 ‘Nu laat ons God de Here’
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en
afsluitend bidden wij het ‘Onze Vader’
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
5

Mededelingen en bloemengroet
Zingen: lied 695 ‘Heer raak mij aan met uw adem’
Zegen

Allen:

A - MEN

Orgelspel

Mededelingen
Wilt u blijven zitten tot aan het einde van de dienst? Onze
medewerkers zullen u uitnodigen uw plaats te verlaten en de
uitgang wijzen.
TV-uitzending Kliederkerk: vandaag 11:35 uur NPO2
Op 1 september stond de Nieuwe Kerk op z’n kop; jeugdpastor Peter
en ds. Willemijn maakten samen met de Landelijke Protestantse
Kerk, de EO, onze Haarlemse kinderen en hun (groot)ouders een
opname van een Kliederkerkviering. Op zondag 12 september is de
uitzending op NPO2 om 11:35 uur. Het zal een mooi inkijkje geven in
onze Haarlemse Kliederkerk. Mis het niet!
Zomeravonddienst
Vanavond om 19 uur in de Grote of St. Bavokerk:
Michelle Mallinger, sopraan; Martine Straesser, alt; Ensemble
Kabinet o.l.v. Daniel Boothe Concert t.g.v. Onze-Lieve-Vrouw van
Smarten (15 september) – G.B. Pergolesi, Stabat Mate
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Theemiddag
Op dinsdagmiddag 21 september in de Nieuwe Kerk van 14.00 uur
tot 15.30 uur. Ongeveer één keer in de maand vindt er een activiteit
plaats. Dit zal van tevoren worden aangekondigd via de
mededelingen in de kerkdienst. Heeft u vervoer nodig? Dan kunt u
bellen naar Hester Wesselius 06 - 29 30 75 89.
Vredesweek
Uit het programma : ( zie het kerkblad)
18/9: 16.00u aperitief voor de ziel. Een korte dienst met ontmoeting
in de Groenmarktkerk, Nieuwe Groenmarkt 14
19/9 :14.30u Diversiteitsviering Grote Kerk (Regenboogviering)
20/9 :12.30u Vredesgebed voor stad en wereld, Groenmarktkerk 21
24/9: 12.30u woord- en gebedsdienst Groenmarktkerk
25/9: 14.00u concert Gospelkoor PataPata, IBKC wijzer Vilniusstr.2
26/9: 16.00u Stilteconcert Groenmarktkerk
Collecte
De eerste collecte: voor het werk van de diaconie.
De tweede collecte: JOP Jeugdwerk
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken
wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten.
Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren
van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij
kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken
zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.
Bij de deur is de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te
geven. Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven
met de app ‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.
Ook kunt U geld overmaken:
Diaconie: NL71 INGB 0004311459
Kerkelijk gemeente: NL29 RABO 0373711433
Vermeldt u dan even dat het is voor de collecte van deze zondag
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Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkdienstgemist.nl
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