Evang. Broedergemeente Noord-Holland

Preekdienst
op 22 nov. 2020 in Zaandam
Eeuwigheidszondag

Laten uw lendenen omgord zijn
En uw lampen brandende.
Lucas 12:35 (NBG)
Kerkdienst in de Maartenkerk in Zaandam
Stefan Bernhard (voorganger) | Anna Bernhard (Piano) |
Thecla Koulen (lector) | Leden van de Raad van bijstand

Fijn, dat u er bent.
Wij wensen u een gezegend dienst en een gezegende week!

Pianospel en welkom
Lied:
Komt, kinderen, niet dralen, want de avond is nabij.
Wij zouden licht verdwalen, in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed, naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven. In 't eind is alles goed.
Komt, kindren tot elkander en wandelt hand in hand!
Verblijdt u in elkander in dit onzalig land!
Komt, kinderen, weest wijs! Gaat onderweg niet strijden!
De eng'len zelf geleiden als broeders onze reis.
Wij moesten het maar wagen 't is wel het wagen waard
om niets meer mee te dragen dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein! Komt, gaat met Jezus mede
in alle eeuwigheden! Het moet toch Jezus zijn!

Psalm 126
Liturg
Allen

Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.

Liturg
Allen
Liturg

Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

Allen

Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

Liturg
Allen
Liturg
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Lied:
Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd, naar u verlangt mijn hart!
Van verre reeds heeft u mijn oog aanschouwd. Met haasten en verward,
is over berg en dalen, voort over 't wijde veld,
mijn hart op enen male u tegemoet gesneld.
Ke, san' mi si? Wan bigi ipi de, di lontu Gado trown.
Ke, fa den moi, na glori grani te! Den krin so leki son,
bika den krosi wasi na brudu fu na Lan.
Palm-an' na winifasi den ori na den an'.

Overdenking n.a.v. schriftlezing uit Openbaringen 21:1-7
1

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de
eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad,
het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een
bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde
een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen,
hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen
zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen
rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het
op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei hij tegen
mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie
dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie
overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.
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Muziek
Voorbeden (afgesloten met:)
Liturg
Allen

Onze Vader die in de hemel 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.
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Lied:
Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad, wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad, wees Gij mijn Gids.
Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap mij voor
dan ben 'k gerust en veilig volg 'k uw spoor.
'k Was vroeger blind en dwaalde van het pad, want 'k had geen Gids;
Ver dwaalde ik af, totdat ik ernstig bad: "wees Gij mijn Gids."
Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu verheugd en blij,
want Jezus kwam en nu is 't licht voor mij.

Een felicitatie en voorbede voor Suriname
Opo! Kondreman, oen opo! Sranan gron é karioen!
Wans opé tata komopo, Wi moe seti kondré boen.
Stré dé f’stré wi no sa frédé, Gado dé wi fésiman.
Heri libi te na dédé, Wi sa féti dji Sranan!
--Mi kondre, tru, mi lobi yu, yu moi tu na mi ai!
Na bun fu yu mi suku tru, na ogri musu wai!
Pe mi tata en mi mama en mi famiri de,
krin lobi noiti mu kaba, fu tai mi na den sei.
Fu rust en vrede musu tan na kondre alape,
na mindri fu mi kondreman en suma na mi sei.

Zegen:
Liturg

De Heer zegene u en behoede u,
De Heer doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Allen

4

Lied:
Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht,
dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn.
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!
Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet,
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn.
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!
Jezus zegt ons dat 't zo donker is,
overal op aarde zond' en droefenis.
Laat ons dan in 't duister held're lichtjes zijn,
Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn!
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Bij de uitgang:
1e collecte:
EBG Noord-Holland

2e collecte:
Een netwerk voor de EBG

NL68 INGB 0000 4713 80 t.n.v. Evangelische Broedergemeente
Informatie bij de 2e collecte: Jaarproject ECP: een verbindend netwerk

Hoe kunnen we goed contact houden over lange afstanden? De
Broedergemeente leeft door de innerlijke verbinding met God, maar is
ook afhankelijk van de uiterlijke verbinding van de leden met elkaar. Dit
strekt zich vaak uit over grote afstanden en soms moeten langere
perioden worden overbrugd, zonder persoonlijke uitwisseling.
We willen het gemakkelijker maken om deze verbinding onder elkaar te
onderhouden. Hiervoor moet een mogelijkheid tot verbinding via een
Cloud, een digitaal netwerk, worden gecreëerd. Dit is een beveiligde
interne dataruimte die via het internet toegankelijk is en directe
communicatie tussen de leden en de gemeenten mogelijk maakt. Dit
systeem wordt geïnstalleerd in ons eigen kleine computercentrum in
Herrnhut.
Daar in het Cloud-systeem wordt ruimte gecreëerd voor: uitnodigingen
voor evenementen, nieuws, discussiefora, documenten over spirituele
onderwerpen en nog veel meer. Door deze Cloud willen we het
verbindende netwerk in leven houden en versterken.
Om dit digitale netwerk op te zetten en te exploiteren, moeten we onze
servers uitrusten met voldoende capaciteit. Daarnaast zijn er kosten voor
de technische inrichting en doorlopende ondersteuning, ook voor
persoonlijke ondersteuning aan de technische en inhoudelijke kant. Voor
dit project - om de band tussen ons te versterken - vragen we dit jaar om
collectes.
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