LITURGIE
van de gezamenlijke eredienst van de Protestantse Gemeenten de Brug en de Zuidwesthoek
op de Zondag van het Werelddiaconaat 6 februari 2022,
aanvang 10.00 uur in de Mariakerk te Cadzand.
Thema: BIDDEN, HET GOEDE DOEN EN WACHTEN OP GODS TIJD
Voorganger: ds. Aart van Houweling
Organist: Marc Stepman
Ouderling- kerkrentmeester van dienst: Joop Dees
Diaken van dienst: Arnold Scheele
Lector Wil Prins
Kinderkring Wigbert Steenbeek
De 1e collecte is bestemd voor kerkrentmeesters
en diaconie, de 2e collecte voor Werelddiaconaat
De bloemen gaan met een groet van de gemeente
naar dhr. en mw. Versprille, Burg.Callenfelsstraat
34, mw Toussaint-Buijs in Rozenoord,
mw Vercruijsse-v.d.Walle, Sluis, en een kaart naar
dhr Iz.van Dale, Cadzand.

Stilte
Groet
Bemoediging:
v.: Onze hulp is in de naam van de HEER.
g.: Hemel en aarde heeft Hij gemaakt.
v.: Altijd blijft Hij trouw.
g.: Nooit laat hij los.
In het luisteren naar Lied 210 zoeken we de
toenadering van de HEER.
We nemen weer plaats
Uit de samenleving

VOORBEREIDING

Gebed om ontferming

Orgelspel

Glorialied: 195

Welkom en mededelingen

RONDOM HET WOORD

Aan de Paaskaars worden de tafelkaarsen
ontstoken.
a.: We ontsteken de tafelkaarsen.

Met de kinderen, we zingen daarbij :
1.Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.

.
Wij beiden
- onlosmakelijk met elkaar verbonden mogen ons gedragen weten
naar het licht van de nieuwe morgen.

2.Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

We luisteren daarbij naar: orgelspel lied 970:1
We gaan staan

3.Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
het is voor allemaal.

Gebed om het licht van Gods Geest bij de opening
van de Schrift
Lezing van Jeremia 29: 4 t/ m 7
4
‘Di z
HEER van de hemelse machten, de
God van Israël, tegen de ballingen die Hij vanuit
Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw
huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet
van de opbrengst, 6ga huwelijken aan en verwek
zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en
huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters
baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet
afnemen. 7Bid tot de HEER voor de stad waarheen
Ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar
voorspoed en vrede, want de voorspoed van de
stad is ook jullie voorspoed.

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden,
gelegenheid voor persoonlijk gebed in stilte,
gezamenlijk Onze Vader
O z

zij b
…,
inzameling bij de uitgang

DE WERELD N…
We luisteren naar Lied 992
Zending en zegen
Amen, amen, amen

Zingen: Liedboek 138: 1, 2
Lezing van 2 Korinte 3: 1 t/ m 6
31Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of
hebben we net als sommige anderen
aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? 2U bent
zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart
geschreven, maar voor iedereen te zien en te
lezen: 3u bent zelf een brief van Christus, door ons
opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de
Geest van de levende God, niet in stenen platen
gegrift maar in het hart van mensen. 4Dit
vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover
God uitspreken. 5Niet dat wij vanuit onszelf zo
bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk
kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken
we aan God. 6Hij heeft ons geschikt gemaakt om
het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond
van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest.
Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
Orgelspel van de melodie van Lied 976
Overweging eerste deel
Meditatief orgelspel
Overweging tweede deel
Zingen: Lied 993

AGENDA:
Woensdag 9 februari: 9.30- 11.30 uur, KC: Open
Kerken
Donderdag 10 februari, 19.30 uur, KC: ZWOcommissie
Zondag 13 februari:
10.00 u kerkdienst PG De Brug in de Open Haven,
voorganger ds. Aart van Houweling
10.00 u kerkdienst PG Zuidwesthoek in De
Kogge, Sluis, voorganger ds. Vrouwkje Dees
Woensdag 16 februari, afhankelijk van de
mogelijkheden: kerkdienst Rozenoord

