GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD
Zondag 11 oktober 2020
De Fontein

Medewerkers aan deze dienst:
Voorganger: Marga Baas
Ouderling van dienst: Hessel Boersma
M.m.v. leden uit de werkgroep diaconaat:
Bram van Huis, Lotty van Ginkel en Sita van Putten
Organist: Carel van Aurich
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OM TE BEGINNEN
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen, moment van stilte
Voorzang openingslied Psalm 84 vers 2

Groet
v De Eeuwige zal bij je zijn!
a De Eeuwige zal je bewaren!
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Bemoediging
v Onze hulp is de naam van de ENE
a de Schepper van hemel en aarde
Drempelgebed
v Vergeef en vernieuw ons, God
a Maak ons tot mensen die instaan voor u en uw Rijk.
Gebed om ontferming
Voorzang glorialied Zing van de Vader LB 304

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere
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RONDOM HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Oudtestamentische lezing Jesaja 25, 6-8
Evangelielezing Matteus 14, 13-21
Voorzang O Vader, trek het lot u aan LB 995

O Vader, trek het leed u aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gíj hun brood, –
doe ons hun naasten zijn in nood,
opdat zij weten wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.
Overweging Geef ons heden ons dagelijks brood
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Orgelspel
Voorzang Het brood in de aarde gevonden LB 390

Het brood van oorlog en vrede,
dat dagelijks eendere brood,
het vreemde brood van de liefde,
het stenen brood van de dood.
Het brood dat wij duur verdienen,
ons lichaam, ons geld, ons goed,
het brood van ons samen leven,
die schamele overvloed.
Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.
Gij deelt het met ons, zo deelt Gij
U zelf aan ons uit voorgoed,
een mens om nooit te vergeten,
een God van vlees en bloed.
Wat wij geloven
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Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft,
de wereld en wie haar bewonen.
Dag aan dag draagt hij ons.
Hij doet recht aan de verdrukten
en geeft brood aan de hongerigen.
Zijn liefde voor de wereld kent geen grenzen.
God maakt zijn belofte waar:
een rijk van vrede en recht, bestemd voor alle volken.
In Jezus is hij tastbaar dichtbij gekomen.
In hem heeft Gods liefde zich voluit laten zien,
op hem stellen wij onze hoop en onze verwachting.
Hij roept ons op hem na te volgen op wegen van gerechtigheid.
'Geven jullie hun maar te eten', zegt hij.
Zó gelooft hij in ons.
We komen hem tegen in de minste der mensen.
In zijn voetspoor en in zijn geest doen wij wat we kunnen
om voedsel te geven aan wie honger heeft,
stem te geven aan wie monddood gemaakt is,
recht te verschaffen aan wie recht ontzegd is.
God draagt ons - daarom worden wij niet moe.
Hij gaat ons voor - daarom ligt onze weg open.
Zijn rijk is gekomen en het komt –
daarom heeft ons werken zin.
God zij dank!

GEBEDEN EN GAVEN
Presentatie van het project van Kerk-in-actie Rwanda
Diaconale mededelingen

htpps://kerk050.nl/DFC
Voorbeden en stil gebed
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a: Goede God, hoor ons bidden!
Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw Naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid. Amen.
ZENDING EN ZEGENING
Slotlied God zal je hoeden LB 426

Woorden van zending en zegen
Orgelspel
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