Liturgie voor de dienst op 3 okt 2021, Thema: Eenzaamheid
(30 sep-7 okt is de Week van de Eenzaamheid)
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Aanroeping en inkeer
Zingen: 221 Zo vriendelijk en veilig als het licht
Votum en Groet
Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd
Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd.
Gezongen gebed: 295 Wees hier aanwezig.

Horen en verstaan
Inleiding op de lezingen
Gebed om de Geest

Lezing: Ex 34: 4-9
4Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en ’s morgens ging hij in
alle vroegte de Sinai op, zoals de HEER hem had opgedragen. De twee stenen
platen droeg hij bij zich. 5De HEER daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes

staan en riep de naam HEER uit. 6De HEER ging voor hem langs en riep uit:
‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en
waarachtig, 7die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en
zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders de
kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het
vierde.’ 8Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. 9‘Als u mij
goedgezind bent, Heer,’ zei hij, ‘trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk
onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde en maak ons tot uw
eigen bezit.’
Zingen: 220: 1, 3 Zoals een bloem
Lezing: Johannes 8: 1-11
81Jezus ging naar de Olijfberg, 2en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel.
Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3Toen
brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel
betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze
vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5Mozes draagt ons in de
wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6Dit zeiden ze om hem op
de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en
schreef met zijn vinger op de grond. 7Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich
op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar
werpen.’ 8Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9Toen ze dat hoorden
gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met
de vrouw die in het midden stond. 10Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar
zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u
ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’
Zingen: 318: Het woord brengt de waarheid teweeg
Overdenking
Stilte, Orgelspel
Gebeden en gaven
Voorbede, stil gebed en gezongen Onze Vader
Mededelingen over de gaven
Collecte

Uitzending en zegen
Zingen: 416: 1, 4 Ga met God
Uitzending en zegen beantwoord door een tweevoudig gezongen amen

