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Extra collecte
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.
Zoals u vast weet steunt onze diaconie al geruime tijd de voedselbank Rivierenland in Tiel. Zij helpen
door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen, hier gevarieerde pakketten van te maken, die
uitgedeeld worden aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven. Voedselbank Rivierenland
stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht haar werkzaamheden vanuit de
grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit. Zij mengt zich niet in debatten over de
oorzaken van armoede.
Vandaag is de extra collecte voor de voedselbank bestemd.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van onze Diaconie NL96RABO0373736029, o.v.v.
collecte voedselbank.
Orde van dienst
Thema: Ongekende wegen!
Organist speelt uit Bundel 1938 melodie lied 143
1. Op bergen en in dalen
en overal is God!
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God!
Waar mijn gedachten zweven,
of stijgen, daar is God!
Omlaag en hoog verheven,
ja, overal is God!
Bemoediging en groet
Gebed bij de opening van het Woord
Schriftlezing: (NBV) Jesaja 55: 1-9
Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel
en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor
iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, en

je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij
Mij, luister en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn
liefde voor David. Hem heb Ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de
volken. Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal
zich haasten om bij je te zijn omwille van de Heer, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft
verleend. Zoek de Heer nu Hij zich laat vinden, roep Hem terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn
weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de Heer,
die zich over hem zal ontfermen: laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.
Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heer. Want zo
hoog de hemel is boven de aarde, zover gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie
plannen.
Organist speelt 1x melodie lied 825
1. De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
Uitleg en verkondiging: (NBV) Jesaja 55: 9a
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zover gaan mijn wegen jullie wegen te boven.
Organist speelt 1x melodie uit Liedboek 1973 Gezang 292
1. Wegen Gods, hoe duister zijt gij,
maar we omvleug'len ons het hoofd
voor 't verblindend licht der toekomst,
die 't verrukte hart gelooft!
Blijve 't middel ons verholen,
God maakt ons zijn doel gewis
door de onfeil'bre profetieën
van zijn vast getuigenis.
Dienst der gebeden (dankzegging, stil gebed, Onze Vader)
Wegzending en zegen
Organist speelt melodie lied 904
1. Beveel gerust uw wegen,
Al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.
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