	Orgelspel

	Woord van Welkom 

	Aansteken van de tafelkaarsen 
         
	Votum
	In de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 
	Amen.                                        (Allen gaan staan)
	
	Groet
	Genade zij u en vrede van God onze Vader
	En van Jezus Christus, de Heer                         A: AMEN.
	
	Bemoediging:    
	V: Onze hulp is in de Naam van de HEER,
	A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
	
	Gebed van toenadering 
	
	Zingen: Lied (Psalm 84 : 1 en 6) 
	1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
	het huis waar Gij uw naam en eer
	hebt laten wonen bij de mensen.
	Hoe brand ik van verlangen om
	te komen in uw heiligdom.
	Wat zou mijn hart nog liever wensen
	dan dat het juichend U ontmoet
	die leven zijt en leven doet.

	6 Want God onze Heer die ons mild
	bestraalt als zon, beschermt als schild,
	zal in genade ons verhogen.
	Zijn hand onthoudt het goede niet
	aan wie oprecht Hem hulde biedt 
	en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
	Heer, die het al in handen houdt,
	welzalig die op U vertrouwt.
	

	Kyriegebed met gezongen Kyrie   
          (Lied 301h)  

	Glorialied: Laudato sie  
	 (Zonnelied van Franciscus) 

	Laudato sie, mi signore, 
           cun tucte le tue creature,
	spetialmente messor lo frate sole,
	lo qual’è iorno, et allumini noi per loi.
	Et ellu è bellu e radiante cun grande splendore,
	de te, altissimo, porta significatione.
	Laudato si, mi signore, per sora luna e le stelle,
	in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.
	Laudato si, mi signore, per frate vento,
	et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
	per lo quale a le tue creature dai sustentamento.

	Wees geprezen, mijn Heer met al uw schepselen,
	vooral door mijnheer broeder zon,
	die de dag is en door wie Gij ons verlicht.
	En hij is mooi en straalt met grote pracht;
	van U, Allerhoogste, draagt hij het teken.
	Wees geprezen, mijn Heer, door zuster maan en de 				sterren.
	Aan de hemel hebt Gij ze gevormd, helder en 					kostbaar en mooi.
	
	Wees geprezen, mijn Heer, door broeder wind
	en door de lucht, bewolkt of helder, en ieder 					jaargetijde, door wie Gij het leven van uw schepselen 				onderhoudt.
	
	Moment met de kinderen 		Zingen: 
 
	Gebed om de Geest

	V: De Heer zij met u 
	A: De Heer zal u bewaren 
	………….
	
	Eerste lezing: Daniël 6 : 1-29 
	
	Zingen: Lied 723 : 1 
	
	Waar God de Heer zijn schreden zet
	daar wordt de mens, van dwang gered,
	weer in het licht geheven.
	Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
	wordt aan het volk dat Hem verwacht
	de ware troost gegeven.
	Zijn Geest weerstaat de valse schijn
	en schrijft in harten het geheim
	van ’s Vaders grote daden.
	Zo leven wij om Christus’ wil
	te allen tijd gerust en stil
	alleen van zijn genade.

	Evangelielezing: Matteüs 21 : 33-43 

	Zingen: U komt de lof toe, U het gezang, 
	U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige 	 
           Geest. In alle eeuwen der eeuwen.

	Overdenking 
	
	Muziek: Kol Nidrei voor cello en orkest, Op. 47 
	van Max Bruch (1838-1920) 

	Afscheid aftredende ambtsdrager

	Voorganger: Van één van onze ambtsdragers 
	nemen we vandaag afscheid, namelijk van 

	Marian Karssen  als pastoraal ouderling 
	Voorganger: Geliefde zuster, uw dienstwerk als pastoraal
	ouderling eindigt vandaag. Wat blijft, ook nadat u van uw ambt 	ontheven bent, is de door u gegeven belofte van 				geheimhouding van wat mensen u hebben toevertrouwd. 
	Naar beste weten hebt u er naar gestreefd Christus' kerk op te 	bouwen en de leden van de gemeente, die aan uw zorgen 			waren toevertrouwd, te dienen. Laten we daarom danken en 		bidden. 

	Voorganger: Het past ons, HERE God, U dank te zeggen 
	voor de toewijding van Marian Karssen die haar ambt 
	als ouderling vandaag neerlegt. 
	Voor haar betrokkenheid en trouw prijzen wij U, Bron van alle 		goed. Bevestig toch het werk onzer handen, bevestig dat.  
	U, die blijkens de kracht die in ons werkt, bij machte zijt 			oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen.
	U zij de heerlijkheid in de gemeente en in Jezus Christus tot in 	alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

	Zingen:     Lied (Psalm) 90 : 8

	Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
	en laat uw glans hun kinderen omgeven.
	Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
	O God, bescherm ons in ons onvermogen.
	Bevestig wat de hand heeft opgevat,
	het werk van onze hand, bevestig dat.

	Enkele woorden van de preses van de kerkenraad, 
	Eise Smid. 


	Voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
	
	Mededelingen en toelichting collecte

	Slotlied: Lied 1016 
	1 Kom, laat ons opgaan naar de berg
	waar God de vrede leert:
	een ploegschaar maak je van je zwaard,
	een snoeimes van je speer.
	Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
	Sjaloom, Jerualem.

	2 Wij gaan waar onze voeten gaan,
	God zet ons op het spoor
	naar vrede en gerechtigheid,
	zijn voetstap gaat ons voor.
	Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
	Sjaloom, Jerualem.
	
	3 Uit Sion zal de wet uitgaan
	en uit Jeruzalem
	het woord dat ons de vrede leert,
	sjaloom in naam van Hem.
	Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
	Sjaloom, Jerualem.

	 Wij gaan waar onze voeten gaan
	de weg van onze Heer,
	een ploegschaar maak je van je zwaard,
	een snoeimes van je speer.
	Sjaloom, sjaloom, Jeruzalem.
	Sjaloom, Jerualem.
	
	Zegen met gezongen amen 


Na de dienst bent u van harte 
Welkom om in Irene /buiten/ in de kerk nog een 
kop koffie te drinken
De kerkenraad wenst u allen thuis 
en in de kerk een goede en gezegende dienst. 

U kunt de dienst bekijken en/of beluisteren
via www.kerkomroep.nl en via live streaming
(www.vennekerk.nl)

 Komende diensten:
Op zondag 11 oktober wordt de morgendienst 
Gehouden in de Vennekerk te Winschoten  
Voorganger is ds. Bert L. van der Woude 
Aanvang: 9.30 uur

Bezinning & Cultuur in coronatijd 
13 oktober  
Gespreksgroep senioren met lunch. 12.30 in Ons Gebouw 

14 & 15 oktober 
Wereldkeuken in Ons Gebouw om 17.30 uur. Twee avonden voor
Maximaal 20 mensen met gerechten uit India. 

21 oktober 
Stiltewandeling vanuit de dorpskerk in Meeden om 9.30 uur 

6 november 
Bijbels koken in Ons Gebouw om 17.00 uur. 

14 november 
Dagtocht naar het Duitse vakwerkhuizen stadje Soest (niet ver van Dortmund). 8.00 uur met Deiman Tours vanaf Ons Gebouw
