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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOORBEREIDING
Welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken en we luisteren naar:
Be Still for the Presence of the Lord. St. Philips Boy’s Choir
1

Be still, for the presence of the Lord,
The holy One, is here;
Come bow before him now
With reverence and fear
In him no sin is found
We stand on holy ground.
Be still, for the presence of the Lord,
The holy One, is here.

2

Be still, for the glory of the Lord
Is shining all around;
He burns with holy fire,
With splendour he is crowned:
How awesome is the sight
Our radiant king of light!
Be still, for the glory of the Lord
Is shining all around.

3

Be still, for the power of the Lord
Is moving in this place:
He comes to cleanse and heal,
To minister his grace No work too hard for him.
In faith receive from him.
Be still, for the power of the Lord
Is moving in this place.

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: NL 212: 1 en 2 allen; 3 en 4 zanggroep; 5 allen
1:
Laten wij zingend deze dag beginnen!
Allen
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
2:
Allen

Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!

*We gaan staan

3:
Zanggroep

Het is zijn zegen dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen,
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja!

4:
Zanggroep

Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

5:
Allen

Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja

Groet
V.
De Heer zij met u
Gem. Ook met u zij de Heer

*We gaan zitten.

Luisteren naar: Kyrië. Mercedes Sosa
Senor, ten piendad de nosotros
Cristo, ten piendad de nosotros
Heer, ontferm U over ons
Christus, ontferm U over ons
Gebed om ontferming
Glorialied: NL 868: 1 allen; 2 zanggroep; 5 allen
1:
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Allen
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2:
Zanggroep

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5:
Allen

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Voor grote en kleine mensen
*Hierna gaan de kinderen naar de kinderdienst
1e lezing:

Genesis 7: 11 t/m 16

Luisteren naar:

Be. Uit: The Odyssey. Neil Daimond

Overweging
Lied:
1:
Zanggroep

Gezang 490: 1 en 2 zanggroep; 4 en 6 allen (uit het Liedboek voor de Kerken)
Hier is een stad gebouwd
2:
Huizen van vrede voor
overal om ons heen,
Zanggroep mensen van vlees en bloed.
huizen en bomen en
Veilig onveilig, zo
mensen van licht en steen.
leven zij bitter zoet.

4:
Allen

Woorden gaan over en
weer, waar de mensen zijn.
Woorden zijn lief en leed,
rouw en geboortepijn.

6:

Allen

Mensen gaan twee en twee,
overvloed en woestijn,

zoeken een woning en
willen geborgen zijn.

2e lezing:

Genesis 8: 4 t/m 17

Overweging
Lied:
1:
Zanggroep

NL 266: 1 en 2 zanggroep; 3 allen; 4 zanggroep; 5 allen
Die ons schiep, en ook nu nog
– als hier de nacht ons - overmant
– houdt in de holte - van uw hand,

2:
Zanggroep

die ons zoekt - in het duister,
die ons de dag hebt - toegezegd,
spreek in de stilte - tot uw knecht.

3:
Allen

Die ons hoedt - in uw schaduw,
onder uw vleugels - toegedekt,
liefde, die ons tot - leven wekt,

4:
Zanggroep

ken ons hart, zo onrustig,
vol van zichzelf is - het verblind,
totdat het rust in - U weer vindt.

5:
Allen

Kom tot ons - als de morgen.
Ga over ons op - als het licht.
Zegen ons met uw - aangezicht

DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen en inzameling van gaven
1e Casa Nadar Roemenië, 2e Kerkenwerk
Slotlied (staande) NL 423 : 1 allen; 2 zanggroep; 3 allen
1:
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
Allen
ga met uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
2:
Zanggroep

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3:
Allen

Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Zegen,

beantwoord met gezongen Amen

Het licht voor ons uit . . .
Orgelspel

