Orde van de dienst op zondag 14 November 2021 Rivierenland Oost, kern Beuningen, aanvang 10.00
uur.

Thema:` Een Geest van Volharding `
Voorganger: ds. Dick Sonneveld
Organist: Andre Haverkort
Viool : Marieke van der Ven
Lector: Eric van Dijk
Ouderling van dienst: Jeanne van Ittersum
m.m.w. van enkele zangers olv Greet van Doorn

MENSEN ONTMOETEN GOD.
Orgelspel
Welkom en mededelingen

Drempelgebed.
Openingslied: Ps. 84 : 1 en 2
v:
g:
v:
g:
v:
g:

God is met u allen
Ook met u is God
Onze hulp is de naam van God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet loslaat het werk van zijn handen.
Amen.

Zingen: Ps 84 : 4
Kyriegebed
Glorialied : Lied 675

GOD ONTMOET DE MENSEN
Inleiding op de dienst
Lied om Gods Heilige Geest : Lied 701
Een verhaal bij de ramen van de kerk : “ De Geest van B “

Lied 681
Schriftlezing : Joh 6 : 53 – 63 ( NBV 21 )
53

Daarop zei Jezus: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, als u het lichaam van de Mensenzoon
niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. 54Wie mijn lichaam eet en
mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal Ik op de laatste dag laten
opstaan. 55Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56
Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem. 57
De levende Vader heeft Mij gezonden, en Ik leef door de Vader; zo zal wie Mij eet,
leven door Mij. 58Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het
brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal

eeuwig leven.’ 59Dit alles zei Hij in de synagoge van Kafarnaüm toen Hij daar
onderricht gaf.
60
Veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden: ‘Dat zijn harde woorden, wie kan
daarnaar luisteren?’ 61Jezus wist wel dat zijn leerlingen protesteerden en zei tegen
hen: ‘Ergeren jullie je hieraan? 62Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien
opstijgen naar waar Hij eerst was? 63
Het aardse bestaan leidt tot niets, het is de Geest die levend maakt. Wat Ik gezegd
heb is vol van Geest en leven.
Lied : 426
Schriftlezing : Joh 16: 12 – 24 ( NBV 21 )
12

Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet
verdragen. 13De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg wijzen
naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar Hij zal zeggen
wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. 14Door jullie bekend te
maken wat Hij van Mij heeft, zal Hij Mij eren. 15Alles wat van de Vader is, is van Mij
– daarom heb Ik gezegd dat Hij alles wat Hij jullie bekend zal maken, van Mij
heeft. 16Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie
Me terug.’
17
Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat Hij nu zegt:
“Nog een korte tijd en jullie zien Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me
terug”? En: “Ik ga naar de Vader”? 18Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat
bedoelt Hij toch?’ 19Jezus begreep dat ze Hem iets wilden vragen. Hij zei:
‘Proberen jullie te begrijpen wat Ik bedoelde met “Nog een korte tijd en jullie zien
Mij niet meer, maar kort daarna zien jullie Me terug”? 20Werkelijk, Ik verzeker
jullie, je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd
zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 21Ook een vrouw die baart heeft
het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert
ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is
gekomen. 22Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij
zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen. 23
Dan hoeven jullie Mij niets meer te vragen. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wat je de
Vader ook vraagt in mijn naam – Hij zal het je geven. 24
Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het
ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.
Lied 695

Verkondiging
Zingen : Lied 686
GOD EN DE MENSEN ONTMOETEN ELKAAR
GEBEDEN
Dankgebed
Voorbede
Stil gebed
Onze Vader :
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
En leid ons niet in verzoeking’
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
In eeuwigheid. Amen.

Slotlied : Wie door de Geest is aangeraakt
Wie door de Geest is aangeraakt
Begint opnieuw te leven
En geeft dit door, een lopend vuur,
Een lichtend spoor trekt door de wereld.
Zet de mens in vuur en vlam,
Verenigt tot gemeenschap.
Een lange optocht door de tijd
Op weg en werkend aan een Rijk
Van volmaakte vreugde

Zegen.
Na de dienst zal het boek 200 jaar Protestantse kerk van Beuningen gepresenteerd
worden en zal er een boek verloot worden.

