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-------------------------------------------------------------------------------------VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken en de zanggroep zingt:
NL 458 (3x)
1:
Zuivere vlam,
verdrijf met je licht
de angsten van ons hart.
Bemoediging en toenadering
O.
Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gem. die hemel en aarde gemaakt heeft.
O.
Drempelgebed
……………door Jezus Christus onze Heer.
Gem. Amen
Aanvangslied: *We gaan staan NL 283
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
V.
De Heer zij met u
Gem. Ook met u zij de Heer

*We gaan zitten.

Gebed om ontferming
Glorialied: Luisteren naar NL 303,
https://www.youtube.com/watch?v=F-I4QD2n_B4
1:

Zonne en maan, water en wind,
de bloem en het kind schiep onze God.
Hemel en aard’ heeft hij gemaakt.
Schepper, wij willen U danken.
Schepper, wij danken U.
Schepper, wij prijzen U.
Schepper, wij zingen uw heilige naam.

2:

Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf
voor allen, voor ons.
Hij leeft vandaag hier onder ons, hier onder ons.
Jezus, wij willen U danken.
Jezus, wij danken U.
Jezus, wij prijzen U.
Jezus, wij zingen uw heilige naam.

3:

Geest die ons troost, levend nabij,
genezing en vuur.
Adem van God, kracht onderweg dag in dag uit.
Trooster, wij willen U danken
Trooster, wij danken U.
Trooster, wij prijzen U.
Trooster, wij zingen uw heilige naam.

DIENST VAN HET WOORD
Voor grote en kleine mensen
*Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst

Uit de bijbel:

Marcus 10: 46 t/m 52

Lied:
1:
Zanggroep

NL 182 Zangroep: 1 en 3; Allen 2 en 4
Blinde man, ga voort gij,
blinde man, ga weg.
Schreeuw niet: Here, hoor mij!
Blinde man, ga voort gij,
zwijg toch, waarom stoort gij
Jezus op zijn weg?

2:
Allen

Blinde man, houd moed nu,
Jezus staat al stil.
Blinde man, Hij roept u,
blinde man, houd moed nu,
spring maar op en spoed u,
hoor naar wat Hij wil.

3:
Zanggroep

‘Zoon van David, wilt Gij
dat ik U mag zien?
Alle kwalen heelt Gij,
alle honger stilt Gij.
Vraagt Gij mij: wat wilt gij?
Heer, dat ik mag zien!’

4:
Allen

Blinde man, vertrouw nu
op wat Hij u zegt:
uw geloof behoudt u,
wie gelooft, aanschouwt nu!
Blinde man, vertrouw nu,
volg Hem op zijn weg.

Uit de bijbel:
Lied:
1:

Johannes 8: 30 t/m 37

NL 333 (4x) Zanggroep 2x ; Allen 2x
Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Overweging
Tijdens de overweging laten horen:
Kyrie. Taizé. https://www.youtube.com/watch?v=dy63_J2YMX4

Zingen: NL 221 Allen: 1; Zanggroep 2; Allen 3
1:
Zo vriendelijk en veilig als het licht,
Allen
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.
2:
Zanggroep

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

3:
Allen

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

DIENST VAN HET ANTWOORD
In herinnering Bas van de Merwe
Zingen: NL 753: 1 en 2
1:
Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.
2:

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen en Inzameling van gaven
1e Education gives Hope Foundation, 2e Kerkenwerk
*De kinderen komen terug van de kinderdienst
Slotlied (staande) NL 834
1:
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
2:

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3:

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen

beantwoord met gezongen Amen

Het licht voor ons uit . . .
Orgelspel

