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VOORBEREIDING
Woord van welkom
Terwijl de tafelkaarsen worden aangestoken zingt de zanggroep
daarbij Lied 276: 1
1
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte open staat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt
als wij er binnen gaan
om recht voor God te staan.
Bemoediging en drempelgebed
o: Onze hulp is in de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
o: Laten wij bidden:
………. door Jezus Christus onze Heer.
g:
AMEN.
Aanvangslied (staande):
Lied 27: 1 en 2
Allen
1
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

2

Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Groet:
vg:
De Heer zij met u.
g:
Ook met u zij de Heer

(gemeente gaat zitten)

Gebed om ontferming
Gloria
1

Lied 304
Allen
Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2

Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3

Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Zondagsgebed
DIENST VAN HET WOORD
Aandacht voor de kinderen
Schriftlezing

Marcus 6: 45 - 52

De zanggroep zingt
Lied 826
1
O Christus, woord der eeuwigheid,
dat naar ons uitging in de tijd
en daad werd, mens van hoofd tot voeten,
wij danken U, God die Gij zijt,
dat Gij ons menslijk wilt ontmoeten.
2

Hoe hadden wij U ooit verstaan,
waart Gij niet tot ons uitgegaan,
o levenswoord van den beginne?
Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan,
o Christus, treed ons leven binnen.

3

Gij werd een mens, maar zonder eer,
die in de wereld geen verweer,
niet heerlijks had voor mensenogen.
Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer
geef dat wij U herkennen mogen.

Verkondiging
We luisteren naar Lopen op het water (Opwekking 789)
https://youtu.be/CNqoPa7giOo
DIENST VAN HET ANTWOORD
Dankzegging, voorbeden, stil gebed,
afgesloten met gezamenlijk Onze Vader
Mededelingen en collecten
1e De kerk staat op tegen armoede in het dorp – Egypte,
2e kerkenwerk
Slotlied (staande)
Lied 426
Eerst zanggroep Engels en dan allen in het Nederlands
1
God to enfold you, Christ to uphold you,
Spirit to keep you in heaven’s sight;
so may God grace you, heal and embrace you,
lead you through darkness into the light.

1 (allen)

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Wegzending en zegen (met gezongen amen)
Het licht voor ons uit….

