ORDE VAN DIENST
ZONDAG 26 SEPTEMBER
GASTKERK ZUIDHORN.
Voorganger: pastor A. van Aarle
-o-o-o-oWelkom en mededelingen
Aansteken van de Tafelkaarsen.
Gemeente gaat staan

Intredelied: lied 280: 1, 2, 3, 4 en 5
1 De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2 Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,
3 dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?
4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?
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5 Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Stil gebed
Votum en groet
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:
Gemeente:
Voorganger:

Gemeente:

Onze hulp is in de Naam van de Heer.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON.
Genade zij u en vrede
van God, onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer!
AMEN
Gemeente gaat zitten

Zingen: lied 280: 6 en 7
6 Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.
Kyriegebed
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Glorialied door &Joy
1 In het duister waar wij wachtten
Zonder hoop zonder licht
Uit de hemel kwam U rennend
Met genade in Uw blik
Om de wetten te vervullen
Kwam het Woord toen tot een maagd
Van een troon vangrootse glorie
Naar een kribbe hier op aard
REFREIN: Prijs de Vader
Prijs de Zoon
Prijs de Geest die in ons woont
God van Glorie
Majesteit
Prijs de Koning tot in eeuwigheid
2 Om een ieder te verzoenen
En Uw koninkrijk te zien
Om de scheppingte verlossen
Werd het kruis U niet ontzien
En zelfs in al Uw lijden
Zag U het begin en eind
Wetend dit is onze redding
Jezus U heeft ons bevrijd
3 Toen U opstond uit de dood
Wachtte heel de hemel af
Tot de steen werd weggerold
Want U overwonhet graf
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En de doden stonden op
De hemel keek toen vol ontzag
Elke ziel die komen zou
Tot de Vader is hersteld
4 En de Kerk is toen ontstaan
En de Geest ontstak de vlam
Deze boodschap van weleer
Buigtniet neer maar houdt stand
Door Zijn bloed en in Zijn Naam
In Zijn vrijheid ben ik vrij
Door de liefde van de Heer
Ben ik al mijn schulden kwijt
Nog 2x het refrein
Gebed bij het openen van de H. Schrift.
Kinderenmoment/kinderlied: Je mag er zijn-Herman Boon-YouTube
Bijbellezing: Jakobus 5:1-6
1
En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed
die over u komt. 2Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de
mot aangevreten. 3Uw goud en zilver is verroest, en die roest zal
tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw
schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. 4Hoor de
klacht van het loon dat u de arbeiders die uw velden maaiden
hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de
hemelse machten doorgedrongen. 5U hebt op aarde in weelde
gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de
slachttijd. 6U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en
hij heeft zich niet tegen u verzet.
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Lied door &Joy
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt
U woord is het pad de weg waarop ik ga
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta
Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij
Heer, ik bid U, blijf mij nabij
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw
Heer, U bent mijn
waarheid, de vrede van mijn hart
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd
En in uw vergeving leef ik nu
Vader van het leven, ik geloof in U
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht
U die via duizend wegen ons hier samen bracht
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit
Om het zaad te zijn van Gods rijk
Bijbellezing: Marcus 9:38-48
Johannes zei tegen hem: ‘Meester, we hebben iemand gezien die
in uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem
dat te beletten omdat hij zich niet bij ons wilde
aansluiten.’ 39Jezus zei: ‘Belet het hem niet. Want iemand die een
wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het volgende
moment kwaad van mij spreken. 40Wie niet tegen ons is, is voor
ons. 41Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft
omdat jullie bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
42
Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg
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afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek
in zee gegooid werd. 43Als je hand je op de verkeerde weg brengt,
hak hem dan af: je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan
in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan,
naar het onblusbare vuur. 45Als je voet je op de verkeerde weg
brengt, hak hem dan af: je kunt beter kreupel het leven
binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna
geworpen worden. 47En als je oog je op de verkeerde weg brengt,
ruk het dan uit: je kunt beter met één oog het koninkrijk van God
binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna
geworpen worden, 48waar de wormen blijven knagen en het vuur
niet dooft.
Preek
Zingen: lied 885
1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
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Dank- en voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Kinderen komen terug

Toelichting op de collecte
Zegen
Lied door &Joy
Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.
Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
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Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.
Staan wij oog in oog met U Heer.
Daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij.
Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.
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