
DIENST  
op zondag 27 oktober in Wehl

thema: 
OM MENS VOOR EEN MENS TE ZIJN

In deze dienst nemen we afscheid van onze koster 
Marijke Peppelman

voorganger ds. Helma van Loon
pianist Yvonne Beeftink
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VOORBEREIDING

Muziek

Welkom: ouderling van dienst

Aanvangslied: LB 100 (de gemeente gaat staan)

2 Roept uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

3 Treedt statig binnen door de poort.
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan;
gebenedijd zijn grote naam.

4 Want God is overstelpend goed,
die ons vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw;
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
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Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de Naam van de Heer,  

A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw houdt tot in eeuwigheid,

en niet, nooit, loslaat het werk van zijn handen.
Zijn genade en vrede is met u allen

A Amen (de gemeente gaat zitten)

Uitleg liturgisch schikwerk

Kyriegebed, na ‘zo bidden wij’ zingen:

Glorialied: LB 868: 1 en 2
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2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Gebed

Moment met de kinderen
De kinderen gaan met hun lantaarntje naar de kindernevendienst

Epistellezing: 1 Korintiërs 13
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de
liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle
geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn
lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou
mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet
zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de
waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles
volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat
beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben
heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een
wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend
ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde.
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Lied: LB 791: 1, 2, 3 en 4

2 Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
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Evangelielezing: Lucas 17: 7-10
Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden
weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen
hem zeggen: ‘Ga maar meteen aan tafel’? Zal hij niet veel eerder
tegen hem zeggen: ‘Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om
en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en
drinken’? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat
hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles
gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: ‘Wij zijn maar
knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.’

Lied: LB 981: 1 en 2

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Overdenking

Muziek



Lied: LB 793

2 Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.

3 Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.



TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en collecte (met muziek)

Slotlied: Uit vuur en ijzer  (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)
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