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Muziek
OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen
Muziek
Allen gaan staan
GROET

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer! Amen

BEMOEDIGING

gezongen door de gemeente
Onze Hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

DREMPELGEBED
LIED:
LB 33: 1 en 8
1. Kom nu met zang en roer de snaren, gij volk, dat leeft van 's
Heren recht. Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen een lofzang in
de mond gelegd. Word'als nooit tevoren door wie Hem behoren
t feestlied ingezet! Meld de blijde mare bij de klank der snaren,
steek de loftrompet.
8. Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in
Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn
heil'ge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd'ons
leiden, uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten, geef ons
moed en krachten nu en voor altijd.
De gemeente gaat zitten
Gesprek met de kinderen en Wij gaan voor even uit elkaar
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1.

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God, op hem zijn wij gericht.

2.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn
verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

De kinderen gaan naar de nevendienst
GEBED
om ontferming
zo bidden wij allen: ‘Heer, ontferm U, NLB 299-e
Heer, ontferm u, Christus, ontferm u, Heer, ontferm u over ons,
LOFZEGGING
Glorie, glorie aan God hoog in de hemel en op aarde vrede in
mensen van zijn behagen. Wij loven U, aanbidden U, vereren en
zegenen U. Wij danken U om uw glorie! Hemelse koning, God
over allen, Vader van mensen! Jezus Messias, één met de
Vader, Lam van God, die wegdraagt de zonden van heel onze
wereld: geef Uw ontferming! Heilig, heilig zijt Gij alleen Heer,
Allerhoogste, Jezus Messias, heilige Geest, glorie van God! U
alle eer, nu en altijd. Amen, amen, amen.
OM TE HOREN
GEBED

bij de opening van de Bijbel

LEZING

1 Korintiërs 2: 1-7a

LIED
LB 362: 1 en 2
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 –
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vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
LEZING

Johannes 6: 16-21

LIED
LB 338B (2 keer)
Halleluja, halleluja, halleluja. luja.
PREEK
LIED

LB 388: 1, 4 en 5

1. In God de Vader op zijn troon geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd – Hem zij de macht, de majesteit!
2. En in de Geest, die ons geleidt, geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind, een sterke moeder bij haar
kind.
3. Lof zij de Vader, die ons schiep en licht uit nacht tevoorschijn
riep. Lof zij de Zoon, die onze nood, ons kruis verdroeg en onze
dood.
4. Die onderging en overwon en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd en eenmaal recht van onrecht
scheidt.
5. Lof zij de Geest die wereldwijd ons kerk maakt: Christus
toegewijd tot wij, van alle kwaad bevrijd, God zien in alle
eeuwigheid.
6. Amen.
De kinderen voegen zich weer bij ons
OM TE DOEN
GEBEDEN

Voorbede met acclamatie LB 367e: Heer onze God,
wij bidden U, verhoor ons.
Stil gebed en Onze Vader…

COLLECTE

1e Diaconie

2e Kerk

De kinderen kunnen uit de crèche worden opgehaald.
De gemeente gaat staan.
SLOTLIED
LB 903: 1, 3 en 6
1. Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij verblijdt?
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Want ik zie in alle dingen niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer, die in dienst van Hem zich
geven. Alle dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.
3. In het duister van de tijden ben ik nooit alleen geweest, want
God gaf mij ten geleide op mijn wegen woord en Geest. Ja, de
Heer doet mij geloven, Hij ontstak in mij het licht van het
innerlijk gezicht, – dat zal dood noch duivel doven. Alle dingen
hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.
6. Omdat Gij mijn hart doet branden, omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen: Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven, U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd liefheb in der eeuwigheid.
ZEGEN

door allen beaamd

Muziek
U bent van harte uitgenodigd voor de koffie/thee met
ontmoeting na de dienst in de Rank.
ACTIVITEITEN
ma 22 okt 13.30-15.00 Brieven aan de gemeente van Jezus,
Wilhelminakerk
ma 22 okt 14:00-15:30 Leeskring, Emmakerk
di 23 okt 10.00-12.00 Vilt en rouw - ruimte maken voor
verlies, De Open Hof
di 23 okt 10.30-12,30 Zin in Soest, De Binnenhof
wo 24 okt 9.00–15.00 Kledingbeurs, De Open Hof
do 25 okt 9.00–13.00 Kledingbeurs, De Open Hof
do 25 okt 12.00-13.30 Zin in Soest, De Binnenhof
do 25 okt 20.00 uur
Film: Boy A, De Binnenhof
vr 26 okt 13.30 uur
Film: Boy A, De Binnenhof
vr 26 okt 10.00-12.00 Koffie- en theetafel, Emmakerk
zo 28 okt 10.00 uur Ds. Gerrit Olsman
Voor meer info over activiteiten: zie
geloveninsoest.nl/activiteiten
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