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werkgemeenschap Helmond
Orde van dienst voor zondag
24 januari 2021 PKN Best

Thema
Buitenbeentjes in de Bijbel
Maria Magdalena

–
Met medewerking van de voorgangers uit de werkgemeenschap Helmond,
plaatselijke ambtsdragers en musici
In negen gemeentes van de werkgemeenschap Helmond wordt op drie zondagen een serie
kerkdiensten gehouden over het thema ‘Buitenbeentjes’.
Met deze samenwerking willen we de verbondenheid tussen de gemeentes vorm en gezicht geven.

Voorganger: Marlies Schulz , PGN Nuenen
Ouderling van Dienst: Ciska van der Velde
Organist: Peter Blees
Lector: Maarten van Andel

Inleidend orgelspel door de organist
VOORBEREIDING (naar plaatselijk gebruik te doen: dit is voor Best)
Welkom door de Ouderling van Dienst en mededelingen
Aansteken Paaskaars en kaars thuis
Moment van stilte
Kort orgelspel door de organist
Bemoediging (gesproken door voorganger)
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON
Keer U om naar ons toe
KEER ONS TOE NAAR ELKAAR
Aanvangslied
216 (link: https://www.youtube.com/watch?v=YXq1b1mCBt8&ab_channel=NederlandZingt)
Inleiding op het thema
RONDOM HET WOORD
Gebed: 295 gesproken met refrein telkens gespeeld op het orgel
Lezing en muziek bij Maria Magdalena
Lucas 7 : 36 – 50
Liedboek: 833 Neem mij aan zoals ik ben
https://www.youtube.com/watch?v=jdwX3Gg-D-c&ab_channel=EliseMannah-Topic

Evangelie van Maria Magdalena 9 : 10b - 10 : 5a
Toen stond Maria op, ze omhelsde hen allen, ze zei tot haar broeders:
‘Huil niet en wees niet bedroefd. Ik maak geen twee harten, want zijn genade zal met jullie
allen zijn
En zal jullie beschutten.
Laten wij liever zijn grootheid prijzen,
Omdat Hij ons toebereid heeft,
Hij heeft ons mens gemaakt’.
Toen Maria deze dingen gezegd had,
Keerde ze hun hart naar binnen, naar de Goede
en ze begonnen te oefenen in de woorden van de Verlosser.
Petrus zei tegen Maria:
‘Zuster, we weten, dat de verlosser jou meer liefhad

Dan de rest van de vrouwen.
Zeg ons de woorden van der Verlosser, die jij je herinnert,
Die dingen die jij weet en wij niet.
Ook hebben we ze niet gehoord’.
Overweging
Orgelmuziek door de organist
GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Onze Vader in de hemel
laat Uw naam geheiligd worden
laat Uw koninkrijk komen
en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen
OP WEG GAAN
Slotlied
24 januari: lied 426: God zal je hoeden
https://www.youtube.com/watch?v=MLwVGNkMDwQ
Vertaling:
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
Vriend in het duister en gids naar het licht.
Wegzending en zegen
Afsluitend orgelspel door de organist
Aan het eind van het orgelspel verlaten de predikant en de OvD de kerk.

Inzameling van de gaven
De 1e collecte wordt bestemd voor Kerk en Diaconie
De 2e collecte wordt bestemd voor de Voedselbank.
In het kerkblad wordt de bestemming van de 2e collecte toegelicht.

U wordt verzocht om uw bijdrage over te maken op bankrekening NL64 RABO 0107 061 198 van de kerk o.v.v.
de bestemming van de collecte.
In het kerkblad staan QR-codes vermeld waarmee op een makkelijke manier uw bijdrage kunt overmaken.
24 januari – Voedselbank In de ruim 15 jaar dat de Voedselbank Best bestaat hebben wij al vele mensen kunnen
helpen. Dat helpen bestaat uit het wekelijks verstrekken van een voedselpakket waarin zoveel mogelijk
levensmiddelen van de schijf van vijf zijn opgenomen. Onze cliënten komen uit de gemeenten Best, Oirschot en
Son en Breugel. Per ultimo oktober 2020 staan 75 gezinnen ingeschreven. Mede door de coronacrisis verwachten
wij echter eind dit jaar en volgend jaar een toename van cliënten. Het verwerven van levensmiddelen loopt ook
mede door de coronacrisis moeizamer dan wat we tot voor deze crisis gewend waren. Maar door de hulp van
instanties en zeker ook van particulieren welke ons financieel ondersteunen zijn we in staat om levensmiddelen
aan te kopen en kunnen zodoende een volwaardig voedselpakket aanbieden.

