liederen worden staande gezongen
Stilte
U kunt bij binnenkomst een kaarsje aansteken
Openingsvers
Orde Avondgebed

Van God is de aarde,
de wereld en haar bewoners.
Heer, open Gij onze lippen
en onze mond zal uw lof verkondigen.

woensdag 2 november 2016, 19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid

U kroont het jaar met uw goede gaven,
waar uw voeten gaan,
druipt het van overvloed

Lofprijzing

De Heer zij geprezen, Israëls God,
die wonderen doet als geen ander.
Geprezen zijn heilige naam voor altijd,
zijn glorie vervulle de aarde. Amen.

Lied

Lied 712

Psalmgebed

Psalm 65
Voor de koorleider. Een psalm van David, een lied.
U komt de lof toe,
God die woont op de Sion,
U zult ontvangen wat U is beloofd.

Psalm 65:12

U die ons bidden hoort –
tot U komt de sterveling.
Worden onze zonden mij te zwaar,
U neemt weg wat wij misdeden.
Gelukkig wie door U gekozen is en U mag naderen,
hij mag wonen in uw voorhoven.
Wij genieten het goede van uw huis,
het heilige van uw tempel.

Kleur: groen
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:

ds. H.H. Schorren
D.E.E. Figee
M. Vedder
Pieter Kaars

Ontzagwekkend is uw antwoord,
U doet recht en redt ons, God,
op u hopen de einden der aarde,
de verten van de zee.
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U hebt met kracht de bergen vastgezet,
U bent omgord met macht,
U brengt tot bedaren het geraas van de zeeën,
het gebulder van de golven,
het tumult van de volken.
Vrees voor uw tekenen vervult de bewoners der verten,
U brengt gejuich van het oosten tot het westen.

Gedicht

Op school stonden ze op het bord geschreven.
Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven,
De ene werklijkheid, de andre schijn.
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

U zorgt voor het land en bevloeit het,
U maakt het vruchtbaar,
vol water staat de rivier van God.
U bewerkt het land voor het koren, zo bewerkt u het:
U doordrenkt de voren en effent de kluiten,
doorweekt ze met regen en zegent het jonge groen.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken,
En daarheen langzaam worden opgelicht

U kroont het jaar met uw goede gaven,
waar uw voeten gaan, druipt het van overvloed,
de velden in de steppe druipen,
de heuvels omgorden zich met gejubel,
de weiden kleden zich met kudden,
de dalen tooien zich met graan.
Zij zingen en juichen elkaar toe.

Zingen

Dankgebed
Voorbede

Johannes 6:25-33
Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.

Stil gebed
Onze Vader

Moment van inkeer en verstilling
Zingen

Lied 655

Gebeden

Korte inleiding op de lezingen
Lezing

‘Hebben en zijn’, Ed Hoornik

Zegenbede

Psalm 100

Eeuwige, zegen ons,
en doe uw aanschijn over ons lichten!
Eeuwige, laat uw aangezicht over ons opgaan
en geef ons vrede. Amen.
Loven wij de Heer!
Wij danken God!
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