Geef ons heden ons dagelijks brood
Ochtenddienst, 28 november 2021, 10.00 uur
Voorganger: ds. Maarten Hameete
Muziekgroep: Henrike Louwen, Marieke Tiggelman, Jacco Otten,
Susanne Otten & Annemieke Hartman

Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in de
Kruisheuvelkerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt!

Bij de schikking
Basistekst:
De zon zet alles weer in een nieuw licht. In het begin van de Adventstijd
is de zon bescheiden. Met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.
God gaf ons met de geboorte van Jezus licht in het donker en de hoop
op een beter leven.
Vandaag zien we de gedroogde grassen, teken van stralen van de
zon. Het morgenlicht komt op, vol verwachting
Muziek vooraf
De ambtsdragers komen binnen
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Inleiding op de dienst
Stilte
Bemoediging:
V:
Onze hulp is in de naam van de Heer
A:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
die trouw blijft de eeuwen door
A:
en nooit loslaat het werk dat Zijn hand eens begon.

Groet:
V:
Genade voor u en vrede, van God onze Vader en van onze heer
Jezus Christus door de Heilige Geest.
A:
AMEN
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We luisteren naar: Thuis | Sela
Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.
Verootmoedigingsgebed
(…)
V:
A:
V:
A:
V:
A:

O God, keer U om naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn,
en U mogen liefhebben en dienen
met al onze krachten. Amen
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Leefregel
We luisteren naar: Ik val niet uit zijn hand | Psalmen voor nu 16
Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik veilig;
ik heb het u gezegd, en blijf het zeggen:
ik heb u nodig, Heer. De rest is overbodig
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd bochten,
maar ik zal dat nooit doen. En zelfs hun naam niet noemen.
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn beker:
u hebt iets moois bedacht, en straks is het van mij.
U houdt mijn hele leven in uw handen
en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd.
De hele nacht lig ik aan God te denken;
Ik voel dat hij er is. Zijn wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn redding:
ik leef, ik leef naast God. Ik val niet uit zijn hand.
Want u zult mij niet zomaar laten sterven;
ik hoef niet naar het graf. Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet zoeken:
heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
Gebed
Lezing: Deuteronomium 8: 10 - 18
We luisteren naar: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen | Liedboek 442
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.
Verlos mij van mijn bange pijn!
Zie, heel mijn hart staat voor U open
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, wien aarde en hemel zingen,
verkwik mij met uw heilige gloed.
Kom met uw zachte glans doordringen,
o zon van liefde, mijn gemoed!
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Vervul, o Heiland, het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O, mocht ik uwe troost ervaren:
doe intocht, Heer, in mijn gemoed!
Lezing: Matteus 6: 9 - 13
We luisteren naar: Wij lopen naar het licht toe
Kom tevoorschijn
uit de duisternis.
Doe gerust een stap vooruit.
En vertrouw maar
dat het veilig is.
Jezus zelf nodigt je uit.
Wij lopen naar het licht toe. (licht van de wereld)
Wij lopen naar het licht toe. (licht van God)
Als je twijfelt
hoe je verder moet,
als je niet meer weet waarheen.
Kom dan bij ons.
Wij zijn ook op zoek.
Loop de weg toch niet alleen.
Er is vrijheid
om op weg te gaan,
te ontdekken wie God is.
Het mysterie
van een God met ons,
ook in onze duisternis.
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Uitleg en verkondiging
We zingen: Voor ieder van ons een plek aan de tafel | Liedboek 388
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
Zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
Zij scheppen recht en geluk!
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor iedere vrouw, voor iedere man.
Niets minder of meer, de een of de ander:
het delen van macht is deel van ons plan.
Refrein
Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel,
want iedere stem geeft klank aan het koor.
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;
ze vinden elkaar en niemand gaat voor.
Refrein
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht,
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving,
genadig begin van goddelijk recht.
Refrein
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.
Refrein
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Dank en voorbeden, afgesloten met stil gebed en een gezamenlijk
gebeden Onzevader
A:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd;
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
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

Collecte:
De collecte van vandaag is voor
- Diaconie: Adventscollecte Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië.
- Het werk van onze kerk
Geven kan via Appostel, in de bussen bij de uitgang, of via
bankoverschrift. Zie voor verdere informatie de website, de nieuwsbrief
of het kerkblad.
Slotlied: Nu daagt het in het oosten | Liedboek 444
Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
die eeuwig heersen zal.
De duisternis gaat wijken
van de eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken
met ongekende pracht.
Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
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van God en mens verlaten begroeten ’t morgenrood.
De zonne, voor wier stralen
het nachtelijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,
is Christus, ’t eeuwig licht!
Reeds daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,
Die eeuwig heersen zal.
Zending en zegen (gezongen amen)
Orgelspel

Na de dienst blijft iedereen zitten; de vrijwilligers geven aan wie
wanneer de kerkzaal kan verlaten.
Telefoonnummer pastoraal centrum: (070) 3278413
Als u een keer met een predikant of iemand anders van de kerk wilt
spreken, belt u dan dit nummer voor een afspraak.
U krijgt pastoraal coördinator Annemieke Hartman aan de lijn als u belt
tijdens de spreekuren op dinsdag, woensdag en donderdag, van 9.00 tot
10.00 uur.
Voor dringende zaken is dit nummer altijd bereikbaar.

www.pgleidschendam.nl
Zondag 5 december:
Dhr. Ies de Jong in de Leidraad 09:30
Ds. Rob van Essen in de Kruisheuvelkerk 10:00
Mw. Jannozien Moggré in de Dorpskerk 10:00
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