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Voorganger: ds. Hetty van Galen
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Welkom
Aansteken van de kaars
Zingen: (2x)
Stilte

INKEER

(we gaan staan)
Zingen: Psalm 98 : 1, 3

Bemoediging en Groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Allen:
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Heer, wij staan hier voor U,
met ons geloof en onze twijfel,
met onze kracht en onze zwakheid
met onze vreugde en ons verdriet
Allen:
Heer behoed ons, keer ons naar u toe
en schenk ons de adem van uw Geest.
Voorganger: We begroeten elkaar
in de naam van die God
die sprak “er zij licht”
En er was licht.
In de naam van Jezus
Gods Licht in de duisternis
In de naam van de Heilige Geest
Die mensen aan het licht brengt.
Allen:
amen
(we gaan zitten)

Kyriëgebed
Zingen: (melodie Kumbayah my lord)

Kom bij ons, o Heer, kom bij ons
Kom bij ons, o Heer, kom bij ons
Kom bij ons, o Heer, kom bij ons
O Heer, kom bij ons.
bede
Zingen:
Ergens huilt een mens, kom bij ons
Ergens huilt een mens, kom bij ons
Ergens huilt een mens, kom bij ons
O Heer, kom bij ons.
bede
Zingen:
Ergens sterft een mens, kom bij ons
Ergens sterft een mens, kom bij ons
Ergens sterft een mens, kom bij ons
O Heer, kom bij ons.
bede
Zingen:
Ergens schreeuwt een mens, kom bij ons
Ergens schreeuwt een mens, kom bij ons
Ergens schreeuwt een mens, kom bij ons
O Heer, kom bij ons.
afsluitende bede

Loflied: lied 146C : 1, 7

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en Heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
HET WOORD
Gebed om de Geest
Lezen: 1 Samuel 2 : 1-10
Zingen: Lied 152 : 1, 2, 9

Mijn hart verheugt zich zeer
en roemt in God, de Heer.
Hij doet mij ‘t hoofd opsteken.
Hij heeft mijn eer gered.
Ik kan vrijmoedig met
al wie mij hoonde spreken.
Niemand ter wereld is
van rang en stand gewis,
want God alleen is heilig.
Maar wie zijn onmacht kent
en tot de Heer zich wendt,
is in zijn hoede veilig.

De Here God regeert.
Zijn goede trouw fundeert
een rijk voor al de zijnen.
Zij zijn gerust en stil.
Maar wie het boze wil
zal in de nacht verdwijnen.
Lezen: Johannes 15 : 9-17
Zingen: Lied 791 : 1, 2, 3, 4

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, daarop hebt Gij ons gebouwd.
Verkondiging
Orgelspel

Zingen: Lied 838 : 1, 2, 3

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
Mededelingen
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader …

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.
Inzameling van de gaven (=bij de uitgang, collectebussen)
(we gaan staan)

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied:

Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.

Ik zal Christus' licht ontsteken,
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken,
waar je hart naar heeft verlangd.
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis.
Al mijn leeftocht met je delen,
tot de reis ten einde is.
Dan zal het volmaakte komen,
als wij zingend voor hem staan.
Als wij Christus' weg van liefde
en van lijden zijn gegaan.
G: Amen (3x gezongen)
Collectedoelen
De 1e bus is bestemd voor Stichting Immanuel en de 2e bus
voor de diaconie

