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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 283

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Persoonlijk gebed



INKEER
(we gaan staan)

Zingen: Psalm 27 : 1, 2

Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen,
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft
Hem dagelijks te loven met gezangen,
te wonen in zijn huis zo lang ik leef!
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog.
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog,
aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.

Votum:
V: Onze hulp is in de naam des HEREN
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Groet:
V: Genade zij u en vrede van God onze Vader en

van Jezus Christus onze Heer
G: Amen

Drempelgebed



Zingen: Psalm 27 : 7

O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

(we gaan zitten)

Kyriëgebed,
elke bede wordt afgesloten met Kyrie, eleison
(lied 301a)
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Loflied: Lied 687

Wij leven van de wind
die aanrukt uit den hoge
en heel het huis vervult
waar knieën zijn gebogen,
die doordringt in het hart,
in de verborgen hof,
en uitbreekt in een lied
en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.



Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

HET WOORD

Gebed om de Geest

Lezing oude testament: Psalm 8

Zingen: Lied 655 : 1, 2, 3

Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!



Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

Lezing nieuwe testament: Handelingen 3 : 1-10

Zingen: Lied 655 : 4, 5

De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.

Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Verkondiging: Verbazing en verbijstering

Zingen: Lied 885

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

refrein:
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
refrein:

Mededelingen

GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed

Orgel/pianospel

AVONDMAALSVIERING

(de tafel wordt klaargemaakt)

Oproep tot gebed:

Vg: Zusters en broeders,
De Heer zij met u,

Gem: Ook met u zij de Heer
Vg: De harten omhoog.
Gem.: Wij heffen ze op tot de Heer
Vg: Laat ons dankzeggen de HERE, onze God.
Gem: Het past ons de Heer te danken.

Dankzegging, afgesloten met "Heilig, heilig, heilig" 
(lied 404a)



Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten,
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge!
Gezegend die daar komt in de naam van de Heer!
Hosanna in den Hoge!

Inzettingswoorden

Gedachtenis

Avondmaalsgebed, afgesloten met “Onze Vader…” 
(allen)

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.

Nodiging en uitdeling

Dankpsalm

(tijdens orgel/pianospel wordt de tafel toegedekt)



ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 704

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.

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.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.



Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

Collectes:
De eerste collecte (Bus1) is bestemd voor 3 dP 
diaconie, en de tweede (Bus2) voor de Kerk


	INKEER

