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Orgelspel
Welkom
Aanvangslied “De vreugde voert ons naar dit huis”, no. 280: 1, 2, 3 en 4
1.De vreugde voert ons naar dit huis,
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
2.Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.
3.Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat.
4.Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

Votum en groet
Drempelgebed
Kaars van Verbondenheid
Lied

“Jezus U bent het licht in ons leven”,

Jezus, U bent het licht in ons leven,
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
Open mij voor Uw liefde, o Heer.
Jezus, Jo binn' it ljocht yn myn libben,
lit nea net ta dat it tsjuster ta my sprekt.
Jezus, Jo binn' it ljocht yn myn libben,
skyn yn my troch jo leafde, o Hear.
Kyrie
Gloria

“Lof zij de Heer, de almachtige Koning”, no. 868: 1, 2 en 5
1.Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
ooft al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

5. Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
Kindermoment
Gebed bij de opening van de Schrift
Eerste Lezing

Psalm 130

Lied

“God van liefde, God van trouw”
God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in ’t leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Tweede Lezing
Lied

Marcus 3: 20-35
“De Geest van God waait als een wind”, no. 691: 1, 2 en 3

1. De Geest van God waait als een
wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te
staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.

2. De Geest van God is als een
vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons
wacht,
een warmt’ in hart en ogen.

3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel/Muziek
Pastoralia
Dienst van de Gebeden
- Dankgebed / Voorbeden / Stil Gebed / Onze Vader
Collecte
Slotlied

“Geprezen zij God”, Psalm 150A: 1, 2 en 4

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,
die allen daarboven tot dankzegging riep.
2 Geprezen zij God! Gij allen op aard,
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.
Om zijn goede schepping, om hemels genot,
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!
Wegzending
Zegen afgesloten met gezongen AMEN
Orgelspel
Zieken in ziekenhuizen en revalidatiecentra
Er zijn momenteel geen gemeenteleden in ziekenhuis of revalidatie centra.

