ORDE VAN DIENST
Zondag 26 september 2021

Startzondag
Afscheid en bevestiging van ambtsdragers
Een aantal tieners neemt afscheid van de kindernevendienst en wordt
verwelkomd bij de OJ
Voorganger ds. Willemijn van Dijk – Heij, cantor-organist Anton Pauw, ouderling
Arjen Mulder, diaken Hans Nagelkerke, koster Ruud Balkenende, m.m.v. de Oude
Bavo Cantorij

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 100 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’
Vers 1, 3 en 4 door allen, vers 2 door cantorij
Inleiding op de dienst
Zingen: lied 299e ‘Kyrie- en Gloriahymne’
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Afscheid kindernevendienst en verwelkoming bij de OJ
De kinderen en tieners die dat willen mogen hierna naar de
kindernevendienst en de OJ
Als gebed bij de opening van het Woord zingen we: lied 326
‘Van ver, van oudsher aangereikt’
Vers 1, 3 en 5 door cantorij, vers 2, 4 en 6 door allen
Eerste lezing: Exodus 15: 22-27
Zingen: lied 979 ‘De vogels van de bomen’
Vers 1, 3 en 5 door allen, vers 2 en 4 door cantorij
Tweede lezing: Exodus 16: 1-18
Zingen: lied 979 ‘De vogels van de bomen’
Vers 8, 10, 12 en 14 door allen, vers 9, 11 en 13 door cantorij
Overdenking
De cantorij zingt: ‘Peace I leave upon you’ – Knut Nystedt
Peace I leave upon you,
My peace I give unto you:
Not as the world giveth unto you.
Let not your heart be troubled
Neither let it be afraid. (Johannes 14: 27)
[Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie,
Zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.]
Inleiding op de bevestiging
Afscheid van Henk Vonk en Johan Neeleman als diaken en
ouderling
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Persoonlijke woorden van Clazien Verheul en Marleen van Anken
Zingen: psalm/lied 134: 1 en 3 ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’
Bevestiging van Marleen van Anken als diaken en Clazien Verheul
als ouderling-scriba
We gaan staan
Aanvaarding en verwelkoming
Gemeente van Christus, belooft u om uw nieuwe ambtsdragers te
omringen met uw meeleven, hen bij te staan in onze gezamenlijke
dienst aan de Heer en zijn Rijk en hen keer op keer te dragen met
uw gebed? Wat is daarop uw antwoord?
Allen: JA VAN HARTE
Zegen
Zingen: lied 273: 1 en 2 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’
We gaan zitten
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.
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Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
Mededelingen en bloemengroet
Zingen: lied 687 ‘Wij leven van de wind’
Vers 1 en 3 door allen, vers 2 door cantorij
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.
Collecte
De eerste collecte: Vredesweek
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op.
Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge
haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie
wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken door Joodse en
Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken
elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars geschiedenis,
tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede.
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De tweede collecte: voorde toekomst van de kerk in Haarlem
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
Vredesweek
Vanmiddag om 16.00u Stilteconcert Groenmarktkerk
Vorming en Toerusting
Woensdag 29 september komt Maurits Groen naar de
Ontmoetingskerk om ons te inspireren: wat kunnen we doen, als
individu maar ook als kerkgemeenschap, om de aarde leefbaar te
houden? Haarlemmer Maurits Groen was een paar jaar geleden nr
1 van de duurzame honderd in Trouw, en bedacht o.a. de
wakawaka-lamp, een zaklamp op zonne-energie. We zijn benieuwd
naar zijn ideeën over een ‘groene kerk.’
De avond begint om 20.00 uur, de Ontmoetingskerk is open vanaf
19.30 uur.
Theemiddag
Op dinsdagmiddag 5 oktober 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.
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Een uniek joods cabaretduo
Cabaret Kwatsch is te zien op zondagmiddag 3 oktober 2021 in de
Adventskerk Aerdenhout. De voorstelling begint om 16.00u, duurt
ca. 60 minuten en kent géén pauze.
Voor aanmelden zie het kerkblad.

Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via
kerkdienstgemist.nl
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