ORDE VAN DIENST
Zondag 3 oktober 2021
(Israëlzondag)

Voorganger ds Wim Verschoor, organist Anton Pauw, ouderling Maria de Kleijn,
diaken Arie Jan van der Schaaf, koster Ruud Balkenende

Inleidend 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: Gezang 119A : 1, 2, 4 (Uw Woord omvat mijn leven)
Inleiding op de dienst
Kyrie: gebed voor de nood van de wereld
Gloria (orgel): In Dir ist Freude (BWV 615, J.S. Bach)
(tekst van het lied is te vinden in Gezang 675)
Moment met de kinderen
De kinderen die dat willen mogen hierna naar de kindernevendienst
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Lezing: Deuteronomium 30:11-20
Zingen: Gezang 316 : 1, 3, 4 (Het Woord dat u ten leven riep)
Tweede lezing: Johannes 8:1-11
Zingen: Gezang 990 : 1, 2, 4, 5 (De laatsten worden de eersten)
Overdenking
We luisteren naar “Zocharti loch”, een lied uit de Joodse Nieuwjaarsviering op tekst van Jeremia 2:2, Ezechiël 16:60 en Jeremia 31:20.
Strekking: Israël blijft voor altijd in Gods gedachten.
Gebeden Dankgebed, diaconale voorbeden, stil gebed en ‘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.

Mededelingen en bloemengroet
(De kinderen mogen een sjofaar komen halen)
Zingen: Psalm 87 (Op Sions berg)
We gaan staan
Zegen
Allen:

A - MEN

Uitleidend orgelspel
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Mededelingen
Tijdens het uitleidend orgelspel wordt u uitgenodigd om uw plek te
verlaten. Wilt u nog even rustig luisteren naar het orgelspel? Blijft u
dan gerust zitten.
Collecte
Bij de deur is ook 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.
De eerste collecte is voor Stem in de Stad
De tweede collecte is voor JOP Jeugd,Geloofsopvoeding door ouders en
kerk samen
Volgende week zondag 10 oktober is er geen viering in deze kerk. Er is dan een
gezamenlijke dienst in de Remonstrantse Kerk (Oranjekade 1). Ds. Sabine du
Croo gaat in deze muziek- en poëziedienst voor. Let op: de dienst begint om
10.45u! Voor deze dienst is aanmelden nodig. Dat kan via
bureau.remhaarlem@gmail.com en vanaf maandag 4 oktober. De gezamenlijke
dienst met de Remonstranten is geen wisseldienst want tot en met 31 oktober
blijven we kerken in de Grote Kerk.
Theemiddag 5 oktober
Komende dinsdag, 5 oktober, staat de theemiddag in het teken van
bloemschikken. Henk Vonk zal ons laten zien hoe we zelf een prachtig
bloemstukje kunnen maken. De middag begint zoals altijd om 14.00 uur in de
Nieuwe Kerk. Graag tot ziens!
Ingebruikname Flentrop-orgel Grote of St.-Bavokerk
Afgelopen zomer is door de firma Flentrop een prachtig Flentrop-orgel geplaatst
in het koor van de Grote of St.-Bavokerk. Hiermee is een lang gekoesterde wens
van de Protestantse Gemeente Haarlem en in het bijzonder van onze cantororganist Anton Pauw in vervulling gegaan. Deze mooie toevoeging aan de Grote
of St.-Bavokerk laten we niet zomaar ongemerkt voorbijgaan. Op zondag 10
oktober 2021 om 15.00 uur wordt het Flentrop-orgel officieel in gebruik
genomen. U bent van harte uitgenodigd om deze ingebruikname bij te wonen.
Bij deze ingebruikname spreken enkele betrokkenen en zal het orgel volop
klinken. Wij kijken uit naar uw aanwezigheid bij deze ingebruikname!
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Start rouwgroep ‘Leven met verlies’
Dit najaar start er vanuit onze Protestantse Gemeente Haarlem een nieuwe
rouwgroep onder leiding van ds. Willemijn van Dijk en ouderenpastor Esther van
Bijsterveld. Deze rouwgroep is bedoeld voor iedereen die langer dan een jaar
geleden een geliefde heeft verloren.
Praktische informatie:
Waar: de Ontmoetingskerk
Data: dinsdag 12 en 26 oktober; 9 en 23 november
Tijd: om zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven zich bij de rouwgroep
aan te sluiten, is de rouwgroep in principe van 19.30 - 21.30u.
Opgeven kan tot 5 oktober bij ds. Willemijn (predikant@bavo.nl of 06-12874781)
of bij Esther (ouderenpastor@pghaarlem.nl of 06-18154610).
Inspirerende Bronnen
De vele gezichten van Maria Lezing door kunsthistoricus Desiree Krikhaar
Het beeld van Maria, de Moeder Gods, is in de christelijke traditie direct
herkenbaar. Het is een vervolg op de voorchristelijke iconografie van
oermoeders en godinnen.
Datum: Woensdag 13 oktober Aanvang: 20.00u Locatie: Apostolisch
Gemeenschap, Laan van Berlijn 254 Aanmelding: vooraf aanmelden via
www.pknschalkwijk.nl De avonden zijn vrij toegankelijk met een collecte bij de
uitgang. Zie voor verdere informatie het kerkblad.

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