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 1 november 2017, 19.30 uur
Dankdag voor gewas en arbeid
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 836

Psalmgebed

Psalm 67
Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.
God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde.
Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Psalm 67:7

De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

Kleur: groen
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:

ds. H.H. Schorren
M. van Ingen.
J. v.d. Velde
Pieter Kaars
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Lezing

Deuteronomium 24:17-22

wat in onze taal ‘zoon van de vertroosting’ betekent.
37
Hij bezat een akker, die hij verkocht, waarna hij het
geld naar de apostelen bracht.

17

U moet de rechten van vreemdelingen en wezen
eerbiedigen; van weduwen mag u het overkleed niet in
pand nemen. 18Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in
Egypte totdat de HEER, uw God, u heeft bevrijd. Daarom
gebied ik u zo te handelen.
19
Wanneer u bij de graanoogst op de akker een
schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te
halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen,
weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom
zegenen in alles wat u onderneemt. 20En wanneer u bij
de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf
niet nagaan of u wel alles hebt. De rest is voor de
vreemdelingen, weduwen en wezen. 21En wanneer u bij
de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens
nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en
wezen. 22Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte.
Daarom gebied ik u zo te handelen.

Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
Korte meditatie
Moment van inkeer en verstilling
Zingen

Lied 719

Gebeden
Dankgebed
Voorbede

Zo spreekt de Heer.
Wij danken God.
Stil gebed
Lied

Lied 713: 1, 2 en 5

Lezing

Handelingen 4:32-37

Onze Vader
32

De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde
eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn
bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze
hadden alles gemeenschappelijk. 33De apostelen bleven
met grote kracht getuigen van de opstanding van de
Heer Jezus, en God begunstigde allen rijkelijk.34Niemand
onder hen leed enig gebrek: wie een stuk grond of een
huis bezat, verkocht het, bracht de opbrengst naar de
apostelen 35en legde die aan hun voeten neer, waarna
het geld naar behoefte onder de gelovigen werd
verdeeld.
36
Een van hen was Josef, een Leviet uit Cyprus, die
van de apostelen de bijnaam Barnabas had gekregen,
3

Zingen

Lied 993

Zegenbede

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!

6 november 10.00 uur Lotgenotencontact in de
Predikantskamer van de Pauluskerk.
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