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Orgelmuziek bij psalm 27 vers 5 'Gij zijt de helper die mij niet verlaat, als
vader en als moeder van mij gaat'
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling Wim Boer

-

INTREDE

DE GEMEENTE GAAT STAAN

Psalm 27: 1 en 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,
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aanschouwende hoe schoon en zuiver is
zijn licht, verlichtende de duisternis.
Stil gebed
Bemoediging en Groet
Psalm 27: 5
Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,
verstoot hem niet die U in zwakheid dient.
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken,
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend.
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit:
Gij zijt de helper die mij niet verlaat,
als vader en als moeder van mij gaat.
DE GEMEENTE GAAT ZITTEN

Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag Jens
Smeekgebed na ‘en daarom roepen wij’ zeggen we ‘Heer ontferm U’
Glorialied 8b
Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar, in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
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Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar, zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan!
Heer, hoe heerlijk is uw Naam,
Heer, hoe heerlijk is uw Naam!
-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst:
Kinderlied 288
Goedemorgen, welkom allemaal
ik met mijn en jij met jouw verhaal.
Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn.
God, ik vraag U: kom in onze kring,
wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met Uw verhaal,
verteld in mensentaal.
DE KINDEREN GAAN NAAR DE KINDERNEVENDIENST
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Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing: Lucas 2: 40-52
Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade
rustte op hem.
Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem.
Toen hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht.
Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem
achter zonder dat zijn ouders het wisten.
In de veronderstelling dat hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een
hele dag voordat ze hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te
zoeken.
Toen ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om hem daar te
zoeken.
Na drie dagen vonden ze hem in de tempel, waar hij tussen de leraren zat, terwijl
hij naar hen luisterde en hun vragen stelde.
Allen die hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden.
Toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen hem:
‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart
naar je gezocht.’
Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat ik in
het huis van mijn Vader moest zijn?’
Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam.
Zijn moeder sloot alles wat er met hem gebeurd was in haar hart.
Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe.
Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.
Halleluja-acclamatie 338b
Halleluja, halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
-

UITLEG EN VERKONDIGING
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Lied 837: 1, 3 en 4
Iedereen zoekt U, jong of oud,
speurend langs allerlei wegen:
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd Meester, waar kom ik U tegen?
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,
Moe van onszelf en zonder kracht,
dorstend naar liefde en zegen.
Heer, als ons denken U ontkent,
kan ons de leegte benauwen.
Als onze hand uw schepping schendt,
wilt U ons dan nog vertrouwen?
Twijfel of hoogmoed, onverstand neem ons, uw mensen, bij de hand.
Laat ons uw schoonheid aanschouwen.
Koning, uw rijk is zo nabij open mijn ogen en oren!
Onrustig is mijn hart in mij,
totdat het nieuw wordt geboren.
Daarom zoekt U elk mensenkind.
Zoek, herder, mij, opdat ik vind
en steeds meer bij U zal horen.
-

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.
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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
DE KINDEREN KOMEN TERUG IN DE KERK

Slotlied 841
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd - uit;
geloof om veel te geven,
te geven honderd - in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.

En wie zijn ziel niet prijsgeeft
maar vasthoudt tot het eind,
wie zijn bestaan niet kruisigt,
hoezeer hij levend schijnt,
hij gaat voorgoed verloren,
het leven dat hij koos
is tevergeefs geboren
en eindigt vruchteloos.
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Maar wie zich door de hemel
laat helpen uit de droom,
die vindt de boom des levens,
de messiaanse boom
en als hij zich laat enten
hier in dit aardse dal,
dan rijpt hij in de lente
tot hij vruchtdragen zal.
- WEGZENDING EN ZEGEN
Zegen
Orgelmuziek bij lied 841 'Wat zijn de goede vruchten'
================================================================

Bij de uitgang vindt u 2 schalen voor de collectes:
1e

DIACONIE
Ondersteuning van zwakkeren en kansarmen in onze directe omgeving voor
levensonderhoud en bij het zoeken van recht.

2e

KERK: Algemene Middelen

Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot de volgende keer!
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