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Van U is de toekomst
---------------------------------------------------------------------------------------VOORBEREIDEN
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
De tafelkaarsen worden aangestoken; ondertussen klinkt:
Zoekend naar licht, NL 1005: 1 door de zanggroep
1
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Bemoediging en openingsgebed
O.
Onze hulp is de Naam van de Heer
A.
die hemel en aarde gemaakt heeft.
O.
Gij die weet wat er omgaat in ons hart
laat ons niet vergeefs tot U bidden
maar geef ons wat we nodig hebben
om te leven als mensen van U
en te zoeken naar uw koninkrijk op aarde.
Leer ons ook vertrouwen
dat niet alles afhangt van ons.
Van U is de toekomst. Kome wat komt.
Door Jezus Christus onze Heer.
A.
Amen.
Lied: Zoekend naar rust, NL 1005: 2-5 door allen
2
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
3

Zoekend naar brood lijden zij honger,
zoekend naar water lijden zij dorst.
Maak ons uw brood, breek ons voor allen,
U bent de vredevorst.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

4

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats door U gebouwd.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

5

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Groet
V.
De Heer zij met u
A.
Ook met u zij de Heer
DIENST VAN HET WOORD
Tienertalk: Gods plan met jouw leven
Lied: God heeft een plan met je leven
https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc
Uit de Bijbel: Jeremia 29: 1, 4-14

Lied: Ik zal er zijn, Sela
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.
O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
Overweging
Lied: Hij die gesproken heeft, NL 362
1
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.
2

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt –
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.

3

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

DIENST VAN HET ANTWOORD
Afscheid van enkele taak- en ambtsdragers
Voorstellen Peter van der Wel en verbintenis Cobi Crucq
Lied: Wie zich door God alleen laat leiden, NL 905: 1 en 4
1
Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.
4

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

Geloofsbelijdenis

*we gaan staan

v: Gelooft in u God
die liefde is en die de aarde heeft toevertrouwd
aan alle mensen?
g: JA, IK GELOOF.
v: Gelooft u in Jezus Christus
die gekomen is om ons heel te maken
en ons te bevrijden van alle onderdrukking?
g: JA, IK GELOOF.
v: Gelooft u in de Geest van God
die werkt in en door allen
die zich toekeren naar de waarheid?
g: JA, IK GELOOF.
v: Gelooft u in de gemeenschap van gelovigen
die geroepen is tot dienst aan alle mensen?

en gelooft u in de belofte van God
dat Hij uiteindelijk zal vernietigen
de macht van de zonde
en dat Hij op zal richten het rijk van gerechtigheid
en vrede voor de hele mensheid?
g: JA, IK GELOOF. AMEN.
*we gaan zitten
Belijdenisvraag en bevestiging Carina Meeldijk
Belofte van de gemeente
v: Gemeente van Christus,
belooft u Carina te omringen met uw medeleven,
haar bij te staan in onze gezamenlijke dienst aan God en zijn
koninkrijk
en haar keer op keer te dragen met uw gebed?
g: Ja, dat beloven wij!
Lied: Vrede wens ik je toe, Iona
Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,
Vrede wens ik je toe.
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe
Dank aan de beroepingscommissie
Afscheid van ds. Frits Renes en toespraak Marc Bijl
Gebeden
Mededelingen en collecten
1e Stichting De Overbrugging, 2e Kerkenwerk
Slotlied: Ga met God, NL 416
1
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegenbede
Het Licht voor ons uit …
Orgelspel

