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VOORBEREIDING
-

Welkom

-

De tafelkaarsen worden aangestoken, waarbij wij zingen lied
281 vers 1 en 2
Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

1:

2:

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!
-

1:

Vg. Beginwoorden - stil worden –
waarna lied 283 vers 1, 3 en 5
In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

3:

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

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!

Bemoediging
vg. onze hulp is in de naam van de Heer
g. die hemel en aarde heeft geschapen
vg. dag en nacht heeft geschapen
g. water en land
vg. planten en bomen
g. zon, maan en sterren

vg. vissen in het water
g. vogels in de lucht
vg. dieren op het land
g. mensen naar Zijn beeld
vg. die Zijn naam, zijn handtekening onder alles heeft gezet
g. en nooit loslaat al dat werk van Zijn hand
vg. prijzen wij zijn heilige Naam.
Groet
vg. De Heer zij met U
g: Ook met U zij de Heer
Wij zingen psalm 136 vers 1, 3, 12 en 13
1:
Loof de Heer, want Hij is goed
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
3:

Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grondloos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

12:

Loof de Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

13:

Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

KYRIE EN GLORIA
- Kyriegebed - waarna lied 299d
Heer, ontferm u over ons,
Christus, ontferm u over ons,
Heer, ontferm u over ons.

-

Opmaat naar gloria

-

Glorialied: ‘ Hoe heerlijk, hoe heilig’

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel
Gesprek met de kinderen: ‘de ontbrekende stukjes’ ,
waarna ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
Toelichting
Lezing: Romeinen 8: 18-26 en 31-32 en 38-39
Lied 902 vers 3 en 4 (mel. lied 904)
3:
Zijn Geest wil in mij wonen,
Hij richt mijn wens en wil,
en wat er ook mag komen,
Hij spreekt en maakt mij stil.
Al wat de Heer vanbinnen
geplant heeft, rijpt tot vrucht.
Hij is de Geest, die in mij
en met mij ‘Vader!’ zucht.
4:

En als het nacht gaat worden,
een nacht vol schrik en pijn,
dan zucht de Geest in woorden
die onuitzegbaar zijn.
En wat mijn hart wil spreken,
maar wat geen stem meer krijgt,
is taal voor Hem en teken,
als Hij zich overneigt.

Uitleg en verkondiging
Lied: ‘Christus heeft het pleit gewonnen’

2.

Duizend malen, dat wij breken
doen ons pijn, maar wij zijn
van Gods liefde zeker.
Alle zorgen zijn geborgen:
Hij bemint ons en vindt
vóór ons uit de morgen.

3.

Alle leven is omgeven
door de dood, maar zo groot
is geen macht verheven
dat Hij ons van Hem kan scheiden.
Zal Hij niet ons verdriet
keren in verblijden?

4.

Alle wegeworpen leven
-opgejaagd, uitgevaagdzal Hij adem geven.
Onze val breekt in Gods armen
en het feest van Zijn Geest
zal het hart verwarmen.

ANTWOORD GEVEN
In herinnering: Johan de Groot
Lied: Abba Vader

1:

2:

Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts voor u alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
d’uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Dankzegging - voorbede – stil gebed – ‘Onze Vader’
Mededelingen en collecten door de diaken
1e Fonds Armoedebestrijding, 2e Kerkenwerk
De kinderen komen terug uit de kinderdienst
Slotlied: lied 608 vers 1 en 2
1:
De steppe zal bloeien
de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staan
vanaf de dagen der schepping
staan vol water, maar dicht
de rotsen gaan open.
Het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen,
dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken,
de steppe zal bloeien,
de steppe zal lachen en juichen.

2:

De ballingen keren
zij keren met blinkende schoven.
Die gingen in rouw
tot aan de einden der aarde
één voor één, en voorgoed
die keren in stoeten.
Als beken vol water
als beken vol toesnellend water
schietend omlaag van de bergen.
Met lachen en juichen die zaaiden in tranen
die keren met lachen en juichen.

WEGZENDING EN ZEGEN – (waarna gezongen amen)
Het licht voor ons uit ……..
Muziek

