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Welkom door de ouderling van dienst

Morgenlied / Openingslied Lied 215: 1, 3, 5, 6 en 7 (Ontwaak, o mens)

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan, Al wat geliefd is en vertrouwd
die u Gods liefde doet verstaan het wordt door wie Gods licht aanschouwt
als nieuw, nu gij door slaap en nacht met glans en heerlijkheid verguld,
weer ‘t leven vindt, verstand en kracht. want het bestaat in Gods geduld.

Houd dan de hemel in het oog, De kalme gang, de kleine taak,
maar hef uw hart niet al te hoog; zijn ruim genoeg voor Godes zaak.
op aarde hier op aarde thans Onszelf verliezen in ‘t gebod
ziet gij een bovenaardse glans. brengt dagelijks nader ons tot God.

Maak in uw liefde ons, Heer, bereid
voor licht en vrede in eeuwigheid!
En dat ons leven iedere dag
als ons gebed U loven mag.

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed

Over deze zondag

Gebedslied Lied 274: 1 t/m 3 (Wij komen hier ter ere van uw naam)

Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte naar een ander lied.

Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder U raken wij de liefde kwijt.



Wij zingen samen van uw glorie,
dank voor het leven, dank U voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.

Aandacht voor de kinderen / Actie schoenendoos

Zingen met de kinderen Handen heb je om te geven

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet.

Refrein Open je oren om te horen, 
open je hart voor iedereen (2x)

Ogen heb je om te zoeken wat een ander nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt.

Refrein Open je oren...

Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is
en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.

Refrein Open je oren...

Psalm van de zondag Psalm 1

Lezing Lucas 17: 1 - 6

Zingen Lied 319: 1 en 7 (Alles wat er staat geschreven)

Alles wat er staat geschreven, Gij gaat onze aard’ te boven,
Heer doe ons verstaan, zend uw adem neer,
want uw woorden zijn ons leven, heel de aarde moet U loven
spreek ons aan! meer en meer.

Overweging

Zingen Lied 737: 1, 2, 3, 12, 21 (Jeruzalem, mijn vaderstad)

Jeruzalem, mijn vaderstad, mijn moederhuis wanneer
zal ik u zien zoals gij zijt, de bruid van onze Heer?

Daar is geen pijn meer en verdriet, geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet maar altijd vrolijkheid.

Daar is geen zon, daar is geen maan, geen mist, geen duisternis,
maar ‘t licht komt van de troon vandaan waar de Messias is.



De stroom des levens vloeit maar aan, de straten in en uit
waarlangs de hoge bomen staan, het groene levenskruid.

Jeruzalem, mijn vaderhuis, mijn moederstad, wanneer
zal ik u zien? Wij zijn op reis naar u en naar de Heer.

Gebeden

Slotlied Lied 418: 1, 3 en 4 (God, schenk ons de kracht)

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
opdat in uw vrede ons hart rusten mag.

God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.

Wegzending en Zegen


