Liturgie voor de dankdag
op woensdag 7 november 2018

thema: Alles geef ik U!

Van harte welkom!
We vinden het fijn dat jullie vanochtend in de kerk zijn:
de kinderen van school, de meesters en juffen, de vaders
en moeders, de kinderen, jongeren en ouderen van de
gemeente.
We gaan zingen, luisteren en bidden. Doe je mee?

De hervormde gemeente te Bruchem
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BINNENKOMST
Als het tijd is om te beginnen, komt de kerkenraad binnen.

WELKOM EN MEDEDELINGEN
De ouderling heet iedereen welkom en leest de mededelingen voor.

ZINGEN VOOR DE DIENST: Neem mijn leven… (OTH 286)
1 Neem

mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
2 Neem

mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.
3 Neem

mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
4 Neem

mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud'.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
5 Neem

mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat, o Heer, uw Geest er woon'.
6 Neem

ook mijne liefde, Heer;
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t' allen tijd
ben ik aan U toegewijd.
2

HANDDRUK
De ouderling wenst de dominee Gods zegen toe.

STIL GEBED
Nu kan iedereen zelf in stilte bidden om een gezegende dienst.

VOTUM & GROET
Eerst zegt de dominee van Wie we onze hulp verwachten.
Daarna groet hij de mensen namens de Heere God.

ZINGEN: Psalm 136: 3 en 26
Looft der heren Opperheer;
Buigt u need'rig voor Hem neer;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
Geeft de God des hemels eer;
Lof zij aller scheps'len HEER;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

DE GELOOFSBELIJDENIS
In deze woorden zeggen we wie God is; we geloven in dezelfde God als
andere christenen overal in de wereld, van vroeger en nu.

ZINGEN: Psalm 116: 10
Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

GEBED
We bidden om de hulp van God in deze kerkdienst,
zodat we goed begrijpen wat Hij bedoelt in de Bijbel
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SCHRIFTLEZING: Markus 12: 38-44
38

En Hij zei tegen hen in Zijn onderricht: Pas op voor de schriftgeleerden,
die gesteld zijn op het rondlopen in lange gewaden, op begroetingen op
de markten,
39 op de voorste plaatsen in de synagogen en op de ereplaatsen tijdens de
maaltijden.
40 Zij verslinden de huizen van de weduwen en bidden lang voor de schijn.
Dezen zullen een zwaarder oordeel ontvangen.
41 En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de
menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in.
42 En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat
is een kwadrant.
43 En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:
Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan
allen die iets in de schatkist geworpen hebben.
44 Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze
heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar
levensonderhoud.

COLLECTE: Er is een collecte voor alle kosten en het werk in de kerk.
ZINGEN: Psalm 84: 2 en 6
Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.
Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.
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PREEK
De dominee preekt over het bijbelgedeelte dat we hebben gelezen.
Thema: Alles geef ik U!

Wat heb je in de preek gehoord dat je graag wilt onthouden?

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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ZINGEN: Psalm 146: 1 en 7
Prijs de HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
't Is de HEER, die vreemdelingen
Met een wakend oog beschouwt;
Weêuw en wees in twistgedingen
En in kommer staande houdt;
Maar Zijn arm, der vromen hoop,
Stuit de bozen in hun loop.

GEBED
Nu danken we de Heere God voor ons voedsel en voor Zijn hulp in al
ons werk. We bidden ook voor andere mensen.

ZINGEN: Psalm 150: 2
Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des HEEREN glorie, paren..

ZEGEN
We gaan staan en dan geeft de dominee namens de Heere God iedereen
de zegen mee.
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THEMALIED: Dank God voor alles wat leeft
We zingen het themalied. (melodie van OTH 565)
Dank God voor alles wat leeft,
voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!
Jezus ziet dat op het tempelplein
veel mensen aan het offeren zijn.
Jezus ziet ook een vrouw met verdriet.
Twee muntjes geeft zij. Meer heeft ze niet.
Dank God voor alles wat leeft,
voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!
Jezus zegt nu: 'Zij gaf toch veel meer.
Zij gaf uit liefde voor God de Heer.
Zij gaf God alles wat zij nog had.
Zij gaf van harte, haar hele schat.'
Dank God voor alles wat leeft,
voor alle zegen die Hij ons geeft.
Dank God, Hij maakt ons blij:
Hij zorgt voor alles, voor jou en voor mij!

De kerkenraad en de dominee verlaten eerst de kerk, daana de andere
mensen. De kinderen krijgen een herinnering mee naar huis.
Graag tot ziens, je bent iedere zondag welkom in de kerk!
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Puzzels voor thuis!

Voor kinderen uit groep 5-8:
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