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---------------------------------------------------------------------------------------------VOORBEREIDEN
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken;
Bemoediging
O.
Onze hulp is de Naam van de Heer
A.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
O.
Een Zon en Schild is onze God.
Gelukkig zijn we als we op Hem vertrouwen.
Amen.
Lied: Word stil nu de Ene tot ons komt
1
Word stil nu de Ene tot ons komt
en onder ons wil zijn,
want heilig is de grond,
waar Hij aan ons verschijnt,
Hij vestigt hier Zijn tent,
een hart dat eerbied kent.
Word stil nu de Ene tot ons komt
en onder ons wil zijn.
2

Word stil nu de Ene ons omstraalt,
ons koestert in zijn licht,
een heilig vuur dat brandt,
een wenkend vergezicht.
Van alle licht de bron,
weldadig als de zon.
Word stil nu de Ene ons verschijnt,
ons koestert in Zijn licht.

3

Word stil, nu de Ene tot ons komt,
ons tot Zijn tempel maakt,
Hij vult ons met Zijn kracht,
met liefde die ons raakt.
Hij roept Zijn vrede uit,

die iedereen omsluit.
Word stil, nu de Ene tot ons komt,
ons tot Zijn tempel maakt.
Groet
V.
De Heer zij met u
A.
Ook met u zij de Heer
Kyrie
Gloria: Want God onze Heer die ons mild, NL 84: 6
6
Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet
aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen.
Heer, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.
DIENST VAN HET WOORD
Voor grote en kleine mensen
Kinderlied: Doe je wapens aan
https://www.youtube.com/watch?v=YWA7eJbAHuU
Uit de Bijbel: Efeziers 6: 10-20
Lied: Ik bouw op U, Opwekking 124

Ik bouw op U
Mijn schild en mijn verlosser
Niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
Ik bouw op U en ga in uwe naam
Overweging

Lied: Wees Gij mijn wijsheid, LL 54: 2, 3 en 5
2:
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.
3:

Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, mijn weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats, mijn haven, mijn veilige wal,
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.

5:

Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.

DIENST VAN HET ANTWOORD
Gebeden
d: … Hoor ons bidden:
Heer, doe meer dan wij kunnen bidden.
Heer, doe meer dan wij kunnen denken.
Laat uw kracht zien. Laat uw liefde merken.
Mededelingen en collecten
1e Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen, 2e Kerkenwerk
Slotlied: Vervuld van uw zegen, NL 425
1
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Zegenbede
Het licht voor ons uit ……
Orgelspel

