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De Paaskaars en het lichtje van de kindernevendienst worden aangestoken
Orgelspel

‘Dies sind die heilgen zehn Gebot’ - BWV 635 uit het Orgelbüchlein
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Welkom
Openingslied NLB 15: 1,2
1. Wie zult Gij noden in uw tent,
wie op uw heil'ge berg doen wonen?
Hem die o Heer, uw recht niet schendt,
in heel zijn wandel U erkent,
die zult Gij U een gastheer tonen.
2. Wie wordt er in uw huis geëerd?
Wiens hart niet overlegt ten kwade,
wiens tong geen goed in kwaad verkeert,
die van zijn naaste onheil weert
en hem nooit krenken zal of smaden.
voorganger:

De Levende zal u nabij zijn
De Levende zal u bewaren.

koor:

Onze hulp is in de naam van de Levende
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw blijft voor altijd
en niet laat vallen het werk van zijn handen.

Lied NLB 421 Vrede voor jou (2x) - We wensen elkaar de Vrede van de Heer

Gebed vanuit de nood van de wereld
Laten we stil zijn
voorganger:

Hoor Israël, de Levende is onze God, de Levende is Eén

koor:

Gezegend Gij nabij, die ons leven schept, nu en altijd.

voorganger:

Heb daarom de Heer lief met hart en ziel en met inzet van al uw
krachten. En heb je naaste lief als jezelf.

Lied NLB 320: 1,2
1. Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

2. Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
Lezing Jakobus 2: 1 t/m 12
Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet
toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. Stel dat uw samenkomst wordt
bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en
tegelijkertijd door een arme in vodden. Als u dan de eerste met alle zorg omringt
en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede
zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,’
maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door
verkeerde overwegingen bepaald?
Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse
maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen
aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Maar u behandelt
arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u
voor de rechter slepen? Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is
uitgesproken, door het slijk halen?
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Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw
naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist. Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u
een zonde en bestempelt de wet u als overtreders.
Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle
geboden in gebreke. Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook
gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord,
overtreedt u toch de wet. Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets
kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt.
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Lied NLB 320: 3
Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
Uitleg en overweging
Lied NLB 345
1. Gij hebt uw woord gegeven
nog voor ik U iets vroeg,
dat is voor heel mijn leven,
ja voor de dood genoeg.
Uw woord is daad, o Vader,
werd brood in de woestijn,
werd mens en is mij nader
dan wie mijn naasten zijn.

2. Nu ik U heb gegeven
mijn woord op deze dag,
geef dat met heel mijn leven
ik daarvoor instaan mag,
dat ik het in mijn daden
waarmaak aan iedereen.
Maak zichtbaar uw genade
door mij en om mij heen.

3. God, die uw woord gegeven,
uw Zoon gezonden hebt
en naar zijn beeld het leven
van wie U kent herschept,
wees door uw Geest met allen
die hebben ja gezegd,
dat zij die staan niet vallen.
Maak Gij ons trouw en echt.
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Gebeden – Stil gebed – Onze Vader (samen gesproken)
Mededelingen
Slotlied NLB 440: 1,3 (samen gezongen)
1. Ga, stillen in den lande,
uw koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wonderen doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons vóór alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

3. Wees onbezorgd, gij armen,
aan kinderen gelijk;
in koninklijk erbarmen
maakt God u groot en rijk.
Hij die het veld bekleedt,
de vogelen kan spijzen,
wil ook zijn kind bewijzen
dat Hij zijn noden weet.

Zegen

De Altijd Nabije zegent u en behoedt u
De Altijd Nabije doet lichten Zijn gelaat over u en is u genadig
De Altijd Nabije verheft Zijn gelaat over u en geeft aan u vrede

koor:

Alle eer en alle glorie, zij de Levende. Amen.

Orgelspel

Fughetta over ‘Dies sind die heilgen zehn Gebot’ - BWV 679 uit het
derde deel van de Clavierübung van Johann Sebastian Bach

Collectedoelen 18 juli 2021:

1. Wijkdiaconie
2. Wijkgemeente

U kunt doneren via
iDEAL-betaling https://site.skgcollect.nl/49/gift/formulier.html?id=4286
Chrch app
bankrekeningnummer NL56 RABO 0325 4090 21 onder vermelding van het doel

Koffieconcert vanaf 11:30
Vandaag is het eerste koffieconcert van dit jaar in de Tuindorpkerk. David
Jansen speelt stukken van Scheidemann en Walther en van Milhaud zijn
stukken uit Neuf préludes pour grand orgue (1942) te horen.
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Ik ga op reis en ik neem mee …
Vaccinatiebewijs, negatieve testuitslag, zelftesten, mondmaskers, handgel en ….
de Tuindorpkerk! Neem een kaart mee uit de Voorhof en zet de Tuindorpkerk
op de foto. Maak een selfie of stilleven, op je vakantieadres of thuis in de
achtertuin. De origineelste, leukste en mooiste foto’s maken weer kans op de
felbegeerde Tuindorpkerkkoelkastmagneet. Met een
foto rond het thema ‘Bomen’ maak je bovendien
kans op de extra prijs van de Kunst- en
Interieurcommissie.
Stuur je inzending per mail
of whatsapp naar
els.smit@outlook.com / 0646860813
Je kunt de kaart ook downloaden via deze
link of de QR-code hiernaast

Foto’s inzenden kan t/m 31 augustus
Door mee te doen, ga je ermee akkoord dat
je foto te zien is in de kerk en via de website.

Als een boom… de werken van Robert Quast en Wilma van der Zeijden
Ze staan en ze hangen en bij elkaar is het een heel bos. En hoe verschillend zijn al
die bomen. Het zijn net mensen, als je langer kijkt. Grote en kleine, oude en
piepjonge, stevig overeind en omgewaaid – iedereen gaat er wel een of meer
vinden waarin je iets van jezelf herkent. Twaalf kunstenaars lieten zich inspireren
door bomen die ze tegenkwamen of door bomen in hun boekenkast of ze
ontwierpen een boom helemaal naar eigen beeld en gelijkenis. Vandaag: Wilma
van der Zeijden en Robert Quast
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Mijn platanen

Confetti

Wilma van der Zeijden

Huis te Roombeek
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Robert Quast

