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Orgelspel bij 'Lieve Heer, Gij zegt' kom' en ik kom' (zie lied 840)

Welkom en Mededelingen:
namens de kerkenraad door ouderling Wim Boer

- INTREDE
DE GEMEENTE GAAT STAAN

Lied 289: 1 en 2
Heer, het licht van uw liefde schittert,
schijnt in donkere diepten, schittert;
Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons
door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refr.
Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;
blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,
stroom, overstroom alle naties met uw genade.
Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht.
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Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,
uit de schaduw in uw nabijheid;
door uw Zoon mag ik staan in uw luister,
toets mij, test mij, verteer al mijn duister.
Schijn op mij, schijn op mij.
Refr.
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Lied 289: 3
Heer, hoe meer wij uw helder licht zien
en de weerglans op uw gezicht zien, –
zal ons leven voor anderen stralen,
het verhaal van uw liefde vertalen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refr.
DE GEMEENTE GAAT ZITTEN

Het kind van de zondag Pieter ontsteekt de kaarsen

Kyriegebed gelezen en gezongen: lied 295

V

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.
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A

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

V

Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.

A

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

V

Dat wij niet leven, gevangen in leegte
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.

A

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

V

Dat wij u horen, dat wij u leven,
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

A

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.

V

Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat ik u horen mag met hart en ziel.

A

Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
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Glorialied 146c: 5 en 7
O gij verdrukten, die onrecht moet lijden,
Hij die u recht verschaft is hier!
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden,
dorstig, zie de heilsrivier!
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij;
God schenkt genade velerlei.
Halleluja! Halleluja!
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt 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 Heil'ge Geest!
Halleluja! Halleluja!
- DE SCHRIFTEN

Verhaal voor de kinderen: 10 Woorden Rap
Kinderlied 935
Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
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Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
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 NAARDE NEVENDIENST

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Mattheus 14: 22-33
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen
in de boot te stappen en alvast vooruit te
gaan naar de overkant, hij zou ook
komen nadat hij de mensen had
weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd
had, ging hij de berg op om er in
afzondering te bidden. De nacht viel, en
hij was daar helemaal alleen. De boot
was intussen al vele stadiën van de vaste
wal verwijderd en werd, als gevolg van
de tegenwind, door de golven geteisterd.
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Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer.
Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek.
Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus
hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als
u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei:
‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar
toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige,
waarom heb je getwijfeld?’
Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen
zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!

Lied 917: 1, 3 en 6
Ga in het schip, zegt Gij,
steek van het strand,
Vaar tegen wind en tij,
vaar naar de overkant,
wacht daar op Mij.
Wij zien alleen nog maar
water en wind.
Zegt Gij dan: wacht Mij daar?
Wij, nu de nacht begint,
weten niet waar.
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Ik ben het, zegt Gij dan.
Kom maar met Mij
mee naar de overkant.
Wees maar niet bang, zegt Gij,
hier is mijn hand.

- UITLEG EN VERKONDIGING

Lied 840
Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,
want mijn leven is onder de macht gesteld
van de Heer die mijn dagen en nachten telt
en de Heer zegt kom en ik kom.
O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,
Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,
wees de adem waaruit ik ontsta.
Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,
ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond.
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-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
Stil gebed
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

Slotlied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
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Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
WEGZENDING EN ZEGEN

-

Zegen
Orgelmuziek bij lied 416 'Ga met God'
==============================================================

Collectes
1e
PROJECT: EKIKO
STICHTING EKIKO opgericht in Delden in 2013 waar EKIKO staat voor:
‘Elk kind een koffer’.
Zij vinden dat elk kind dat niet thuis kan slapen een eigen koffertje zou moeten hebben,
met eigen spullen.
Een tandenborstel, pyjama, knuffelbeer, setje kleren, en een schone
onderbroek of luiers.
Zij zorgen dat pleegkinderen in de regio Twente een koffer
meekrijgen wanneer zij in een pleeggezin geplaatst worden.

2e

KERK: audio visuele middelen
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