Zondag 30 september 2018 – Credokerk
Tweede zondag van de herfst
Orgelspel
(kerkenraad komt binnen en gaat zitten dan:)
Zingen

Lied 422:2 en 3

Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.
Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.
Welkom en mededelingen eindigend met een moment van stilte
Zingen

Psalm 121:1 en 2 (De gemeente gaat staan)

Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
Uw wankele voeten zet Hij vast, als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen.
Bemoediging en groet
vg.
allen:
vg.
allen:

Onze hulp is de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Hij is voor ons een barmhartige Vader
EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW
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Vg.
De Heer zij met u
allen: OOK MET U ZIJ DE HEER
vg.
Amen
(de gemeente gaat zitten)
Inleiding op de dienst – ‘Verminking in Jezus’naam?’
Kyriëgebed
Zingen Lied 304
Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
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!
Gesprek/verhaal (eventueel start kindernevendienst)
Zingen 285

Dit licht is voor ons de zon!
Het zegt hoe de goede God
het donker van onze nacht
met liefde overwon.
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Gebed van de zondag
Lezen Numeri 11,24-29
Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk
over. Daarna bracht hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen
rond de tent op. Toen daalde de HEER af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en
droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten
over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is
daarna niet opnieuw gebeurd.Twee mannen, van wie de een Eldad heette
en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst
van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen
rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. Een jongeman rende
naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het
profeteren!’ ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van
Nun, die van jongs af aan Mozes’ rechterhand was geweest. Maar Mozes
zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde
deHEER zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’
Zingen

Lied 325
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Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord
de klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
nog voor het opgaan van de zon.
Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
zijn naam van deze wereld wijkt.
Lezen

Marcus 9,38-50

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.’ Jezus zei: ‘Belet het hem niet.
Want iemand die een wonder verricht in mijn naam kan onmogelijk het
volgende moment kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor
ons. Ik verzeker je: wie jullie een beker water te drinken geeft omdat jullie
bij Christus horen, die zal zeker beloond worden.
Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, zou
beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid
werd. Als 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. Als 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. En 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, waar de
wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.
Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout
zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg
dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’
Zingen 848:1,4 en 5
Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
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Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.
Verkondiging
Zingen 838:1
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Inzameling van de gaven 1. diaconie 2. Kerk
Dankzegging en voorbeden
Eventueel met gezongen acclamatie. Op zondagen van de herfst: lied 368j

afgesloten met het Onze Vader
Onze Vader die in de hemel 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.
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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
Zingen Lied 1014:1,2,3 en 5

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
Zegen
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