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Welkom en mededelingen
OM TE BEGINNEN
Muziek

Om stil te worden en ons op God te richten

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 283:1-5

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.
2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.
3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
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4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.
5. Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!
Allen gaan zitten
GEBED

van ontferming

KYRIELIED
LB 367k
Hoor ons bidden, God, en luister, wees nabij in licht en duister.
LOFZEGGING
LIED

LB 98: 1, 4

1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
4. Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken wees verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.
GESPREK

met de kinderen

KINDERLIED
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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.

OM TE HOREN
GEBED

bij de opening van de Bijbel

LEZING

Handelingen 10: 1-14

LIED

LB 317:2, 3

2. Heer, uw boodschap staat geschreven, ons ten leven,
maak uw schrift het levend woord.
Zie het boek van uw behagen opgeslagen;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3. Roep ons uit de doodse dalen waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilige stede van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
LEZING

II Sam 23: 13- 17 NBG vertaling

LIED
LB 818:1, 2
1. Niet is het laatste woord gesproken,
er klinkt een lied, al is het nacht.
Onzeker gaan wij, reisgenoten,
op weg met wie ons samenbracht.
Wat komen zal is nog verborgen,
God weet wat ons te wachten staat:
het stille licht, een nieuwe morgen,
waarmee ik mij verzoenen laat.
2. Wie als het water uitgegoten
de dorre grond tot bloeien brengt;
wie als de dauw daalt in de morgen
en schepping teer met licht doordrenkt,
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren
in duisternis van niemandsland.
Een naam klinkt in het wuivend koren:
belofte van het nieuwe land.
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PREEK
LIED

LB 760:1 - 6

1. Gij zijt de zin van wat wij zijn, de hartsfontein
die water geeft dat leven is voor al wat leeft.
2. Gij gaat in ’t donker voor ons uit en niemand stuit
uw grote gang de eeuwen door, een wereld lang.
3. Al dwalen we ook ten dode af tot over ’t graf,
voorgoed zijt Gij ons met uw tederheid nabij.
4. Wij keren allen tot U weer, beminde Heer
en grote God. Hoe liefelijk is dan ons lot.
5. Als alles nieuw wordt voor ons oog, de hemel hoog,
de aarde wijd glanzen van onvergankelijkheid.
6. Als in het vorstelijke licht voor uw gezicht
wij blinkend staan met witte waarheid aangedaan.
OM TE DOEN
GEBEDEN
Voorbede met acclamatie:
Heer ontferm U, Heer ontferm, U Heer ontferm U.
Stil gebed …
Onze Vader, die in de hemel zijt
uw naam worde geheiligd,
uw Koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.
COLLECTE

1e Diaconie

2e Kerk
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De kinderen kunnen uit de crèche worden opgehaald.
Allen gaan staan.
SLOTLIED

LB 641:1, 2, 4

1. Jezus leeft en ik met Hem!
Dood, waar is uw schrik gebleven?
Hem behoor ik en zijn stem
roept ook mij straks tot het leven,
opdat ik zijn licht aanschouw, –
dit is al waar ik op bouw.
2. Jezus leeft! Hem is het rijk
over al wat is gegeven.
En ik zal, aan Hem gelijk,
eeuwig heersen, eeuwig leven.
God blijft zijn beloften trouw, –
dit is al waar ik op bouw.
4. Jezus leeft! Nu is de dood
mij de toegang tot het leven.
Troost en kracht in stervensnood
zal de Levende mij geven,
als ik stil Hem toevertrouw:
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’
ZEGEN

door allen beaamd
Muziek:

U bent van harte uitgenodigd voor de koffie/thee met
ontmoeting na de dienst in de Rank.
ACTIVITEITEN
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uur
uur
uur
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uur

Christelijke Meditatie in De Sleutel
Weet wat je eet, Sandra Hermanus, Emmakerk
Gesprekskring in De Sleutel
Leerhuis Petrus in de Open Hof
Gedachtenisdienst o.l.v. dhr. Fred Heidinga
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