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VOORBEREIDING
Orgelspel Valet will ich dir geben J.S. Bach (1685-1750)
Welkom en mededelingen
Stilte (allen gaan staan)
Groet
v: God zal bij u zijn.
a: God zal u bewaren.
Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van God,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed
v: Eeuwige God,
Gij die ons troostend nabij bent,
a: laat uw trouw en goedheid ons leiden
v: zo, dat wij uw stille roep verstaan
en ons gewonnen geven aan een bevrijdend bestaan met U.
a: Schenk ons uw Geest,
uw licht en uw waarheid
en open onze harten en handen voor elkaar.
Amen
Aanvangslied 89: 1,6
Smeekgebed
Wij bidden U om ontferming …..
Afgesloten na ‘zo bidden wij U tezamen’ met een fragment uit Lied 299b:
Heer, ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer ontferm U.
Lied 86: 1,5
DIENST VAN HET WOORD
Gebed van de zondag
Lichtje van de kinderkerk / verhaal
Lied ‘Abraham, Abraham’

Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Ik zal jou Mijn zegen geven,
je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam
vinden zegen in jouw naam.

Abraham, Abraham,
verlaat zijn land, verlaat zijn stam!
Met een woord gaat hij het wagen.
Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis,
langs de weg die God hem wijst.

Bijbellezing Johannes 8: 37 - 48
Orgelspel Valet will ich dir geben G.F. Kaufmann (1679-1735)
Lied 803: 1,3,6
Overweging
Orgelspel Prelude in E-Dur J.S. Bach
Lied 816
DIENST VAN HET ANTWOORD: GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed en voorbeden
………
v: Zo bidden wij U tezamen:
a: acclamatie uit Lied 293:
Hoor mijn stem Heer, hoor mij roepen:
Heer, ontferm U, geef mij antwoord!

Stil gebed
Samen bidden wij (vertaling NBV 21)
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit,
in eeuwigheid. Amen
Inzameling van de gaven
De doelen voor vandaag zijn:
Collecte 1 = Duurzame landbouw en predikantenopleiding Kameroen
Collecte 2 = Eigen kerkelijke gemeente
Collecte 3 = The Meeting
Slotlied 827
Zegen (allen gaan staan)
v: Onze versteende zekerheden kunnen wij achter ons laten
en onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan
aan wat ons uitdaagt om te leven
en op weg gaan
gezegend om ook zelf tot een zegen te zijn:
De Eeuwige zal je zegenen en behoeden.
De Barmhartige zal je toelachen en je genadig zijn.
De Levende zal naar je omzien en je vrede schenken.
a: Amen, amen, amen.
Orgelspel Fuge in E-Dur J.S. Bach

