Zondag 6 september 2020

Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord - Bethlehemkerk

Deze zondag houdt de wijkgemeente haar laatste dienst in de
Bethlehemkerk

Ambtsdrager en lector van dienst: Nanette Borger
Voorgangers: Arjen Hiemstra en Monique Maan
Musici: Jan Willem van der Eijk (altviool) en Bert Terwel (orgel)
Kosters: Frits Gerritsen en Gerrie van Toor

Aan het begin
Orgelspel
Welkom – Licht dat zich verspreiden wil
Woorden van bemoediging
CD-muziek:
Goyants Kamerkoor o.l.v. Cor Brandenburg zingt Psalm 84 – ‘Hoe lieflijk hoe goed
Heer, het huis waar Gij u naam hebt laten wonen bij de mensen’
Gelezen: Psalm 84
G.
GELUKKIG WIE WONEN IN UW HUIS
EEUWIG LOVEN ZIJ U.
V.
Voor de koorleider. Op de Gittith. Van de Korachieten. Een psalm.
Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Here der heerscharen!
mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren;
mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.
Zelfs vindt de mus een huis,
en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen neerlegt:
uw altaren, o Here der Heerscharen
mijn Koning en mijn God
Welzalig zij die in uw huis wonen,
zij loven U gestadig.
G.
GELUKKIG WIE WONEN IN UW HUIS
EEUWIG LOVEN ZIJ U.
V.
Welzalig de mensen wier sterkte in U is,
in wier hart de gebaande wegen zijn.
Als zij trekken door een dal van balsemstruiken,
maken zij het tot een oord van bronnen;
ook hult de vroege regen het in zegeningen.
Zij gaan voort van kracht tot kracht
en verschijnen voor God in Sion.
Here, God der heerscharen, hoor mijn gebed,
neem het ter ore, o God van Jakob!
G.
GELUKKIG WIE WONEN IN UW HUIS
EEUWIG LOVEN ZIJ U.
V.
O God, ons schild, zie
en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde.

G.

Want één dag in uw voorhoven is beter dan duizend (elders);
ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods
dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.
Want de Here God is een zon en schild,
de Here geeft genade en ere;
het goede onthoudt Hij niet aan hen
die onberispelijk wandelen.
Here der heerscharen,
welzalig de mens die op U vertrouwt.
GELUKKIG WIE WONEN IN UW HUIS
EEUWIG LOVEN ZIJ U.

Bij dit huis
Muziek:
Jan Willem van der Eijk en Bert Terwel spelen delen uit de sonate in G-moll van
Henri Eccles
Kyriegebed
Gloria (op het orgel) – Bert Terwel speelt Psalm 150

Rond de Bijbel
Gebed van de zondag
Eerste lezing: Jesaja 42, 18-43,8 (vertaling NBG 1951) – Nanette Borger
[18] Gij doven, hoort, en gij blinden, slaat uw ogen op om te zien. [19] Wie is er
blind dan mijn knecht en doof als de bode die Ik zend? Wie is er blind als de
volmaakte en blind als de knecht des Heren? [20] Gij hebt wel veel gezien, maar
gij hieldt het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt
niet gehoord. [21] De Here had er behagen in ter wille van zijn gerechtigheid een
grote, heerlijke onderwijzing te geven. [22] Maar dit is een volk, beroofd en
uitgeplunderd; men heeft hen allen in kerkerholen geboeid, in gevangenissen zijn
zij weggeborgen; zij werden ten roof en er was geen redder; tot plundering en er
was niemand die zeide: Geef terug. [23] Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt
er aandacht aan en luistert in het vervolg? [24] Wie heeft Jakob tot plundering
overgegeven en Israël aan berovers? Is het niet de Here, tegen wie wij gezondigd
hebben, op wiens wegen zij niet hebben willen gaan, en naar wiens wet zij niet

geluisterd hebben? [25] Daarom stortte Hij de grimmigheid van zijn toorn over
hen uit en het geweld van de oorlog. Dat zette hen rondom in vlam, maar zij
sloegen er geen acht op; ja, het stak hen in brand, maar zij namen het niet ter
harte.
[1] Maar nu, zo zegt de Here, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o
Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt
Mijn. [2] Wanneer gij door het water trekt, ben Ik met u; gaat gij door rivieren,
zij zullen u niet wegspoelen; als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en zal
de vlam u niet verbranden. [3] Want Ik, de Here, ben uw God, de Heilige Israëls,
uw Verlosser; Ik geef Egypte, Ethiopië en Seba als losgeld in uw plaats. [4]
Omdat gij kostbaar zijt in mijn ogen en hooggeschat en Ik u liefheb, geef Ik
mensen voor u in de plaats en natiën in ruil voor uw leven. [5] Vrees niet, want
Ik ben met u; Ik doe uw nakroost van het oosten komen en vergader u van het
westen. [6] Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden: Houd niet terug,
breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde, [7] ieder
die naar mijn naam genoemd is, en die Ik geschapen heb tot mijn eer, die Ik
geformeerd heb, die Ik ook gemaakt heb. [8] Doet het volk uitgaan, dat blind is,
al heeft het ook ogen, en dat doof is, al heeft het ook oren.
CD-muziek:
Kleinkoor Caprice o.l.v. Bram Stellingwerf zingt lied 713 – ‘Wij moeten Gode
zingen’
Tweede lezing: Johannes 4, 13-15 (Willibrordvertaling)
[13] Jezus antwoordde en zeide tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal
weder dorst krijgen; [14] maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem
zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal
geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen
leven. [15] De vrouw zeide tot Hem: Here, geef mij dit water, opdat ik geen
dorst heb en niet hierheen behoef te gaan om te putten. [16] Hij zeide tot haar:
Ga heen, roep uw man en kom hier. [17] De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb
geen man. Jezus zeide tot haar: Terecht zegt gij: ik heb geen man; [18] want gij
hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet; hierin hebt gij de
waarheid gesproken. [19] De vrouw zeide tot Hem: Here, ik zie, dat Gij een
profeet zijt.
Verkondiging
Jan Willem van der Eijk en Bert Terwel spelen delen uit een Sonate van Veracini

Rond gebeden en op weg gaan
Mededelingen
Gebeden
Weggaan van hier
Vandaag verlaten we dit gebouw en we markeren ons vertrek door voorwerpen
mee te nemen die bij ons als gemeente van de Heer horen. Voorwerpen
waarmee we de liefde en trouw van God vieren en zichtbaar maken.
-Wegdragen waterkan van het doopvont
V.
Wij nemen mee de kan van het doopwater
God, die uw naam wilt verbinden met de namen van mensenkinderen,
groten en kleinen hebben hier de doop ontvangen, hun doop be-aamd.
Geef dat wij van dag tot dag mogen leven uit verbondenheid met U,
Vader, Zoon en Heilige Geest.
Allen: BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.
-Gedachtenisboek - door Nollie Kramer
V.
Wij nemen mee het boek met de namen van mensen uit ons midden die
zijn overleden
God, wij gedenken wie ons voorgingen, in het vertrouwen dat u niet
loslaat het werk van uw handen, dat u trouw blijft in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.
Allen: BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.
-Schaal en beker - door Wil Terwel
V.
Wij nemen mee de schaal voor het brood en de beker van de wijn
Christus, onze Gastheer, die door de tijden heen ons aan uw tafel hebt
gevoed met uw eigen leven, blijf ons versterken met uw gaven, wees
onze reisgenoot op weg naar uw toekomst.
Allen: BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.

-Bijbel - door Cees Vink
V.
Wij nemen mee de Bijbel
God die uw Woord doet klinken, ons tot leven wekt, ons troost en
inspireert, blijf ons met uw Woord nabij, spreek ons aan en wijs ons de
weg.
Allen: BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.
-Paaskaars - door Gerrie van Toor
V.
Wij nemen mee de Paaskaars
Licht van Christus, dat alle duisternis verdrijft, ga ons voor op de weg van
uw Koninkrijk.
BLIJF IN ONS MIDDEN, GA MET ONS MEE.
Tijdens het uit de kerkzaal dragen van de liturgische voorwerpen speelt Bert
Terwel ‘Communion’ van Alexandre Guilmant
CD-muziek:
Zeeuws Vocaal Ensemble o.l.v. Kees van Iersel zingt lied 513 – ‘God heeft het
eerste woord’
Zegen voor onderweg
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht over u lichten,
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Orgelspel

Bethlehemkerk in aanbouw.

