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voorganger
ouderling
organist

ds. Egbert Rietveld (Goes)
Grace van der Elst
Willem Chr. Meyboom

VOORBEREIDING
- orgelmuziek
- welkom en mededelingen
- stilte
- lied 217

(wij gaan staan)

- bemoediging
v Onze hulp is in de naam van de Heer,
a die hemel en aarde gemaakt heeft,
v die trouw houdt tot in eeuwigheid.
Zijn Naam is: hartstocht voor gerechtigheid,
in het spoor van Israël zijn wij geroepen om
lichtdragers te zijn van deze bevrijdende Naam,
a door Jezus Messias, onze Heer.
AMEN.
- lied 8a: 1a, 2v, 3m, 6a
(wij gaan zitten)

- gebed om de nood in de wereld
- smeekgebed
- kyrië
v Heer ontferm U
a Heer, ontferm U
v Christus ontferm U
a Christus ontferm U
v Heer ontferm U over ons a Heer ontferm U over ons
- glorialied 146c: 1, 3, 7
DIENST van het WOORD
- groet
v De Heer zij met u,
g ook met u zij de Heer.
- gebed bij de opening van de Schrift
- woord voor de kinderen
- kinderlied 23d (zie bijlage)
- lezing Deuteronomium 6: 4 - 9
- lied 119a: 1, 4
2

- lezing Marcus 12: 28 - 34
- lied 992
- uitleg en verkondiging
- stilte
- lied 827

DIENST van GAVEN en GEBEDEN
- inzameling van de gaven
1e rondgang, Kerk en Israël
2e rondgang, Diaconie

CREDO

(in eigen woorden)

Dat Hij er is, die genoemd wordt met zoveel namen,
Schepper, God, HEER, Licht, Wijsheid, kracht
van al wat leeft en leven wil,
- dat geloof ik
Dat Hij het is, God onze hemelse Vader,
die scheiding brengt tussen duister en licht,
en uit het donker van onrecht
aan het licht zal brengen de kwetsbaren, weerlozen,
de vervolgden en gedode mensen –
elk met een naam en een gezicht,
- dat geloof ik
Dat er één blijft die Zijn Naam bevrijdend heeft uitgespeld in ons bestaan,
Jezus, die Messias genoemd wordt, en die Jood blijft,
verbonden met en gevormd door de traditie van Israël,
- Gods liefde in levende lijve - dat geloof ik
Zijn leven is de weg waarop menselijkheid wordt gevonden.
Op die weg kunnen wij groeien in mededogen,
als ons hart wordt gevoed door liefde,
ons leven wordt gedragen door hartstocht voor gerechtigheid.
- dat geloof ik
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Dat het Zijn Geest is die ons bezielt en bij de les houdt,
de lange adem geeft om nooit de onrust te verspelen,
de koppige hoop, om gaande te blijven op de wegen waardoor aan
alle mensen en heel de schepping die waardigheid wordt gegeven,
waar God naar verlangt,
- dat geloof ik
Dat deze Ene gelooft in mij,
- wacht, mij bezielt, troost en uitdaagt, totdat ik
keer op keer weer antwoord geef en Zijn NAAM
- Ik zal er zijn voor jou zichtbaar help maken in een wereld
die uitziet naar verlossing,
- dat geloof ik
tekst: Egbert Rietveld

- gebeden
. dankgebed
. voorbeden en stil gebed
. onze Vader
- de kinderen komen terug
- lied 737: 1a, 2a, 3v, 4m, 13v, 14m, 18a, 20a, 21a

(wij gaan staan)

- v wegzending en zegen
a Amen
uitgangscollecte voor het onderhoud van de Sint-Catharijnekerk

AGENDA week 41
VANDAAG

10.00

Jeugdkerk

Zalencentrum

ma

08 okt

13.30
19.45

Crea-doe-middag
Kerkrentmeesters

Zalencentrum
Consistoriekamer

di

09 okt

14.30

Leerhuis

Zalencentrum

wo

10 okt

14.45

‘Zingen in het Gasthuis’ St. Catharina Gasthuis

_____________________________________________________________________________________________

meer informatie: www.catharijnekerk.nl
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