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Orgelspel: Orgelmuziek bij psalm 46
'Hij is met ons, Hij wendt ons lot. Een vaste burcht is onze God'
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

Intredelied: Psalm 46 vers 1 en 2

(de gemeente gaat staan t/m Psalm 46: 3)
1

Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Lied: Psalm 46 vers 3

( Daarna gaat de gemeente weer zitten )

Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Kyrie en Glorialied: 299e

-

DE SCHRIFTEN

Het wisseldoosje
Kinderlied: Lied 935
1. Je hoeft niet bang te zijn / al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand / in die van onze Heer.
2. Je hoeft niet bang te zijn / als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur, / rondom je leven zijn.
3. Je hoeft niet bang te zijn / al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft, / als jij je ogen sluit.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Psalm 46 (Nieuwe Bijbelvertaling)
1
Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijs van De jonge vrouwen.
Een lied.
2
God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
3
Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst
van de zee.
4
Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen
beven.
5
Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
2

6

Met God in haar midden stort zij niet in, vroeg in de morgen komt God haar
te hulp.
7
Volken roeren zich, rijken storten ineen, zijn donderstem klinkt-de aarde
siddert.
8
De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.
9
Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, verbijsterend is wat hij op aarde
verricht:
10
wereldwijd bant hij oorlogen uit, bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11
'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken,
verheven boven de aarde.'
12
De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob.
Zingen Psalm 91 vers 1, 2 en 5

-

Uitleg en verkondiging: Vluchtheuvel van mijn leven

Zingen van de apostolische geloofsbelijdenis (melodie lied 913)
Ik geloof in God de Vader, groot in wijsheid en in macht, die de hemel en de
aarde door zijn woord heeft voortgebracht, die de mens als kroon van de
schepping naar zijn beeld geschapen heeft en nog in zijn grote liefde alles draagt
en aanzien geeft.
Ik geloof in Jezus Christus ’s Vaders ééngeboren Zoon, mens geworden om ons
mensen, lijdend onze smaad en hoon; die gestorven aan de zonde opstond ter
rechtvaardiging en ten hemel is gevaren waar Hij alle macht ontving.
Ik geloof de Heilige Geest, die God als Gids gegeven heeft en een kerk die in alle
tijden enkel op zijn adem leeft. Ik geloof de schuldvergeving en ook de
herrijzenis. Ik geloof een eeuwig leven, dat in God geborgen is.

-

MAALTIJD VAN DE HEER

Voorbeden en stil gebed
Inzameling van gaven voor de diaconie: het avondmaal project
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Choralprelude 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' ( zie lied 905 )
De kinderen komen terug in de kerk

Nodiging
Tafelgebed: w.o. lied 404e
3

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
Lied: Een schaal met brood ( melodie Uit vuur en ijzer…)
1. Een schaal met brood, een beker wijn, / zal dat voor ons voldoende zijn
om licht te zien in duisternis, / om te verstaan wat vrede is?
Want God is ver en oorlog went / en wie verstaat Zijn testament,
Zijn woord dat ons vertrouwen vraagt / en hoop en leven in zich draagt.
2. Ik ben uw brood, uw beker wijn; / de wereld zal gelukkig zijn,
als zij die wegen op wil gaan / waarlangs Ik haar ben voorgegaan.
Want hoe de mens ook vrede zocht, / zij wordt alleen door hem gekocht
die niets meer te verliezen heeft, / en zoals Ik zijn leven geeft.
3. Wanneer gij brood breekt in Mijn naam, / om vrede vraagt in uw bestaan
en van de liefdesbeker drinkt, / tezamen zijt en eenheid vindt,
dan moet gij zelf tot voedsel zijn / voor allen die op aarde zijn
en zal het brood, de beker wijn, / u levenslang voldoende zijn.
Gemeenschap van brood en wijn:
( druivensap bij de preekstoel )
Orgelspel: Johann Gottfried Walther: Choralprelude 'Schmücke dich, o liebe
Seele' ( zie lied 376 ) 'God wil in zijn welbehagen u als gast aan tafel vragen')
Dankgebed
Slotlied: Lied 898 vers 1 en 2

-

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen (beantwoord met 3x gezongen Amen)
Uitgangscollecte voor “Kerk in Aktie, noodhulp voor Ethiopië”
Orgelspel: Johann Gottfried Walther (1684-1748):
Choralprelude 'Ein feste Burg ist unser Gott' (zie lied 898)
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met ons,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
Op 24 februari hoopt Ds. Juijn ons weer voor te gaan i.p.v. Ds. Sluiter
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