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6 zondag van de herfst.
De kleur is groen: de kleur van de hoop, groei en toekomst.
e
20 na Trinitatis.
Dienst 29 oktober 2017
Locatie: Mariakerk
Organist: Rudi Diekstra

9.30 uur, Voorganger: Ds. G.J. Gardenier (Appingedam)
Lector: Greetje Lanting

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (NBG), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor het
onderhoud.
Dienst 1 november 2017
Locatie: Het Anker
Organist: Ties Molenhuis

Dankdag voor Gewas en Arbeid
19.00 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman
Lector: Ria Spijk

Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie (Voedselbank), de tweede collecte voor de kerk en de collecte bij de uitgang is voor
het onderhoud.
Dienst 5 november 2017
Locatie: Het Anker

Najaarszendingsweek
9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen
De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar dhr. R.J. Klein, Bergsmastraat 21.
Meeleven
Dhr. J. Jonker, Meidoornweg 23, verblijft nog in het UMCG. Zijn adres is Verpleegafdeling K4, kamer 41.
Mw. W. van der Leest-Scholtens, Kwekersweg 7, mocht het ziekenhuis verlaten en huiswaarts keren.
Collecte Bijbelzondag (NBG)
De collecte is bestemd voor prentenbijbels in China. Deze zijn veelal voor kinderen die bij opa en oma worden
groot gebracht. Hun ouders zijn in de stad aan het werk. Zelf kunnen ze geen Bijbel betalen en voor € 5.00 geeft u al een
prentenbijbel. Een filmpje is terug te vinden op Ned. Bijbel Gen. - Vier de Bijbel en dan onder projecten.
Uitnodiging gemeenteavond
Op woensdag 1 november 2017 zal, aansluitend aan de eredienst, de gemeenteavond worden gehouden. Naast dat op
deze avond onder andere de begroting voor 2018 zal worden gepresenteerd, waarvan U een exemplaar kunt meenemen.
Voorts willen we een ieder de kans geven een groot deel van de avond zelf in te vullen. Onder leiding van ds. G.J.
Gardenier willen we aan de slag met uw en jouw wensen voor de kerk en onze gemeente. Wat komt er op uw of jouw
verlanglijstje te staan? Grijp de kans om uw/jouw stem te laten horen op deze leuke en inspirerende avond. Kerk en
gemeente maken we samen!
Voedselbank 2017
Hebt U al boodschappen gehaald voor de oranje tassen? Als U nog geen tas heeft, de providerjeugd deelt ze zondag nog
weer uit. Op dankdag ontvangt de diaconie de gevulde tassen met open armen.
Projectkoor voor zondag 26 november.
Er is op dit moment nog weinig animo om mee te doen aan het projectkoor voor de Gedachtenisdienst. Opgeven kan nog
steeds. Het zou toch jammer zijn om voor deze speciale dienst geen koor te kunnen vormen. Repetities zijn op de
dinsdagavond van 20.00 -21.30 uur in Het Anker. De data zijn: 31 oktober, 7,14 en 21 november en zaterdagmorgen 25
november. Abusievelijk stond er een verkeerd mailadres in Samenspraak. Graag opgeven tiesmolenhuis@home.nl
De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag 18.00 uur via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst 29 oktober 2017

Orde van dienst Dankdag 1 november 2017

Intredelied: Psalm 89:1,2
Bemoediging en Groet
Morgenlied: Lied 281
Kyriegebed
Glorialied: Lied 305
Gebed bij de opening van de Schriften
De Geschriften: Psalm 1(BGT)
1 Gelukkig is iemand die niet luistert naar slechte mensen,
die nee zegt tegen hun verkeerde plannen.
Als slechte mensen spotten met God,
doet hij niet mee.
2 Maar hij is blij met de wet van de Heer.
Daar is hij dag en nacht mee bezig.
3 Het gaat altijd goed met hem.
Hij lijkt op een boom aan het water.
De boom geeft vruchten,
ieder jaar opnieuw,
en zijn bladeren blijven altijd groen.
4 Met slechte mensen gaat het heel anders.
Zij zullen verdwijnen,
zoals stof dat wegwaait in de wind.
5 Als God rechtspreekt,
blijft er niet van hen over.
Ze horen niet bij het volk van God.
6 De Heer beschermt mensen die leven zoals hij het wil.
Maar met slechte mensen loopt het verkeerd af.
Psalm 101:1,2,3
Het Evangelie: Marcus 10:32-45(BGT)
32 Jezus en de leerlingen waren op weg naar Jeruzalem.
De leerlingen waren ongerust. Ook de andere mensen die
meegingen, waren bang voor wat er zou gaan gebeuren.
Jezus liep voorop. Hij sprak nog eens apart met de
twaalf leerlingen. Hij vertelde hun wat er met hem zou gaan
gebeuren.
33 Hij zei: ‘We zijn op weg naar Jeruzalem. Daar zal de
Mensenzoon uitgeleverd worden aan de priesters en de
wetsleraren. Zij zullen besluiten dat hij gedood moet
worden. Ze zullen hem uitleveren aan de ongelovigen.
34 Die zullen hem bespotten, hem in zijn gezicht spugen
en met de zweep slaan. Daarna zullen ze hem doden.
Maar drie dagen later zal hij opstaan uit de dood.’
35 De broers Jakobus en Johannes kwamen naar Jezus
toe met een vraag. Ze zeiden: ‘Meester, wilt u ons iets
beloven?’
36 Jezus vroeg: ‘Wat moet ik jullie beloven?’
37 Zij zeiden: ‘Als u straks bij God bent, mogen wij tweeën
dan naast u zitten? De één rechts en de ander links?’
38 Maar Jezus antwoordde: ‘Jullie weten niet wat je vraagt!
Jullie weten toch wat ik moet meemaken: ik moet lijden en
gedood worden. Kunnen jullie dat soms ook?’
39 Ze zeiden: ‘Ja, dat kunnen we.’ Toen zei Jezus tegen
hen: ‘Inderdaad. Jullie zullen hetzelfde meemaken als ik.
Ook jullie zullen lijden en gedood worden.
40 Maar ik bepaal niet wie er straks naast mij mogen zitten.
Dat bepaalt God.’
41 De andere leerlingen hoorden wat Jakobus en
Johannes gezegd hadden. Ze werden kwaad.

Woord van welkom
Stil moment
Aanvangslied Psalm : 67: 1 en 3 ‘God zij ons gunstig en
genadig’
Bemoediging en Groet
Zingen Lied 283:1, 2 en 4 ‘In de veelheid van geluiden’
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing Psalm 65
Zingen Psalm 65: 1, 2 en 5 ‘De stilte zingt U toe, o Here’
Uitleg en verkondiging
Zingen Lied 718: 1 en 4 ‘God, die leven hebt gegeven’
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Delen van de gaven
Slotlied Gezang 248: alle 4 ‘De dag door uwe gunst
ontvangen’
Wegzending en zegen afgesloten met lied 415:3 ‘Amen,
amen,amen’
------------------------------------------------------------------------------42 Jezus riep de leerlingen bij elkaar en zei:’Jullie weten
hoe het gaat in de wereld. Koningen heersen over hun
volk.
En mensen met macht spelen de baas over anderen.
43 Maar zo mag het bij jullie niet gaan. Als je de
belangrijkste wilt zijn, moet je de anderen dienen.
44 Als je de voornaamste wilt zijn, moet je de anderen
dienen zoals een slaaf doet.
45 Want ook ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om
over mensen te heersen. Ik ben er juist om mensen te
dienen. Ik zal mijn leven geven om veel mensen te redden.’
Lied 990:1,4,5,6
Verkondiging
Gezang 88:1,2,4[Liedboek voor de Kerken 1973]
Mijn God, gewapend tot de tanden
voeren twee mannen in mij strijd:
één wil dat ik te rechter tijd
voor U in liefde zal ontbranden,
de ander wil uw recht aanranden
en drijft mij tot opstandigheid
De één, vol geest en vol genade
Daalde uit de hemel tot mij neer
Wanneer ik hem maar volg, o Heer
Acht ik alle andre dingen schade
De ander, afgezant van ’t kwade
Wil aardse lust en aardse eer
Kom mijn verscheurde hart genezen,
O Heer, door uw genade groot
Ik ben het zelf die weerstand bood
Herstel de eenheid van mijn wezen
En laat U dienen en U vrezen
Wie eens een slaaf was van de dood
Dankgebed-Voorbeden-Stilgebed-Onze Vader Ld 367e
Collecte
Afsluiting: Lied 119a
Wegzending: Lied 416
Zegen

