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VOORBEREIDING
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst

Bij het aansteken van de tafelkaarsen zingen wij lied 277 ‘Die ons voo
het licht gemaakt hebt’ 1e keer – voorzang 2e keer – Allen
1:
Die ons voor het licht gemaakt hebt
dat wij leven:
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam
Ik zal er zijn.
*We gaan staan
Verstilling
Bemoediging en drempelgebed
O.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gem. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
O.
Warme, gastvrije God,
U, die ons gevormd hebt en ons roept bij onze naam,
Vervul ons met verwondering
Gem. EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE
O.
Lichtende, wenkende God,
U roept ons en zegent ons
Vervul ons met verlangen
Gem. EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE
O.
Sterke, onthullende God,
U troost ons en bevraagt ons,
Vervul ons met moed
ALLEN
EN HOUD ONS VAST IN LIEFDE.
Lied 283 ‘In de veelheid van geluiden’
1:
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2:

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3:

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4:

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

5:

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Groet
Vg. De Heer zij met u en met jou!
Gem. OOK MET U ZIJ DE HEER. (neemt u weer plaats!)
Kyrie
Gloria

Zanggroep - ‘Hoor je mij?’

Uit: ZZZ353

DE BIJBEL IN HET MIDDEN
Met de kinderen…
Gezongen opmaat bij de Schriftlezingen; ‘Open mij’ (Andries
Govaart) waarbij het refrein gezongen wordt: 1ex voorzang, 2ex Allen
Refrein:
Neem mij, lees mij, geef mij adem,
en een lied klinkt als kristal, helder woord van leven.
Profetenlezing

Jesaja 65,1-10

Lied 217 ‘De dag gaat open’ Zanggroep: 1 en 3 Allen: 2,4,5
1:
De dag gaat open voor het woord des Heren,
Zanggroep zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2:
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
Allen voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
3:
Zanggroep

Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

4:
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
Allen ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5:
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
Allen dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
Evangelielezing

Lukas 8,26-39

Lied 336 ‘Open ons en raak ons aan’ 1ex: Zanggroep, 2ex Allen
1:
Open ons en raak ons aan
Overweging
Meditatief orgelspel
Lied ‘Breng ons daar’ Uit: Zingenderwijs, lied 11.
Tekst: Jan van Opbergen, melodie: LvdK 292 ‘Wegen Gods’
Breng ons daar waar mensen leven,
wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen, doe ons geven,
in uw Geest zijn wij gedoopt.
Laat uw Naam ons leven worden
rode draad in ons bestaan,
ankervast vandaag en morgen,
kracht en moed om door te gaan.
Breng ons daar waar mensen wonen,
geef ons bij elkaar een thuis,
waar wij liefde mogen tonen,
samen delen last en kruis.
Breng ons daar waar in de stilte
brood gebroken wordt, gedeeld,
waar uw Geest door alle kilte

breekt en zalft en harten heelt.
DELEN
Dankgebed en voorbeden
Vg. …zo bidden en zingen wij:
de 1e keer wordt de acclamatie eerst gezongen door de zanggroep,
dan herhaald door allen, daarna steeds door allen

Mededelingen en collecten
1e Het vakantiebureau , 2e Kerkenwerk
Lied 416 ‘Ga met God’
1:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2:

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3:

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4:

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegenbede
Het licht voor ons uit…
Orgelspel

