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Orde van dienst
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Voorgangers
Ouderling van dienst
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Cantorij
Koster

: ds. Monique Maan en ds. Arjen Hiemstra
: Dick Appels
: Erik Zeillemaker
: Jeannette van ’t Veld, Hester Hasper, Sergic Davidian,
Peter Hekkers
: Alie de Rooij

Welkom door de ouderling van dienst
Stilte, de kaarsen worden aangestoken
Woorden van bemoediging
O.
G.

Onze hulp in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Op de drempel: gezongen drempelgebied (lied 296, door de cantorij)
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Groet:
V:
G:

De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER!

Inleiding op de dienst
Gebed
Lied: psalm 90: 1, 2, 8 (cantorij)

3

2.

Nog eer de bergen uit de baaierd stegen,
de aarde en de zee gestalte kregen,
nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

8.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

Uit de Bijbel: Prediker 3: 1 - 15
Lied 324 (cantorij)

2.

Wat vurig staat geschreven, dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond.
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3.

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Overdenking
Lied 23d (cantorij)

2.

En was ik stom, ging ik verdwalen,
Hij keerde om om mij te halen.
Ik wist: zolang als Hij er bij was
was ik niet bang, als Hij maar bij mij was
aan de overkant, in het beloofde land,
waar je drinken kon zo van de bron.

3.

Hij leidde me dan langs diepe ravijnen,
ik schrok niet van gevaarlijke zwijnen.
Hij hield mij ver van wilde dieren,
Hij hielp me door heel diepe rivieren
naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je drinken kon zo uit de bron.
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4.

Ik voelde me goed, kon op Hem bouwen,
ik kreeg weer moed, had weer vertrouwen,
was ik een schaap, was Hij mij herder,
was ik een schaap, Hij bracht mij verder
naar de overkant, naar het beloofde land,
waar je leven kon vlak bij de bron.

Mededelingen
Gebed met gezongen acclamatie 368c (cantorij)

Lied 257 (cantorij)
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We gaan op weg
Zegen: An Irish blessing van James E. Moore Jr. door de cantorij
May the road rise to meet you
May the wind be always at your back.
May the sunshine warm upon your face,
the rain fall soft upon your fields
and until we meet again, until we meet again,
may God, may God hold you in the palm of His hand.
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May the sun make your days bright,
May the stars illuminate your nights.
May the flowers bloom along your path,
Your house stands firm against the storm.
and until we meet again, until we meet again,
may God, may God hold you in the palm of His hand.

Collecten: bij de deur
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