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Orgelspel
Welkom en mededelingen door de lector
Aanvangslied

“Heer, die mij ziet zoals ik ben”, Psalm 139: 1 en 8

1.Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
8.Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.
Votum en Groet
Kaars van verbondenheid aangestoken door de ouderling van dienst
Lied

“Neem mij aan zoals ik ben”, no. 833 in het Nederlands, Engels en Fries
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart
en leef in mij.
Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;

set your seal upon my heart
and live in me.
Nim my, nim my sa’t ik bin;
wiis my hoe’t ik wêze sil;
set jo segel op myn hert en libje yn my.
Kyrie
Gloria

“Heilige God, geprezen zij”, no. 870: 1 en 8
1.Heilige God, geprezen zij,
Uw komst door alles heen,
Uw woord van alle eeuwigheid,
dat tussen ons verscheen.
8. Geprezen, God, Uw wijs beleid,
de omweg van Uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.

Gebed
Eerste Lezing

1 Koningen 17: 8-16 - door de lector

Lied

“U kennen, uit en tot U leven”, no. 653: 1 en 2
1.U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
2. Gij zijt het brood van God gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

Tweede Lezing Johannes 6: 22-29
Lied

“U kennen, uit en tot U leven”, no. 653: 4
4. Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,

wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
Uitleg en Verkondiging
Orgelspel
Pastoralia
Dienst van de Gebeden
- Dankgebed
- Voorbeden
- Stil Gebed
- Onze Vader
Collecteaankondiging
Slotlied

“Dank, dank nu allen God”, 704: 1 en 2
1.Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood
2. Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Wegzending
Zegen - dat we afsluiten met het gezamenlijk zingen van het AMEN
Orgelspel

