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Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3

‘God heb ik lief want die getrouwe Heer’

1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.
2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.
3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: Psalm 116: 4, 6 en 7

vervolg intochtspsalm

4. O God, mijn God, die van de dood mij redt,
mijn tranen afwist! Voor het oog des Heren
mag ik weer vrij in ’s levens land verkeren,
geen steen die stoot waar ik mijn voeten zet.
6. Hoe zal ik naar geloften, toen gedaan,
nu danken voor de redding van mijn leven?
Ik heb de kelk van ’s Heren heil geheven
en noem voor heel het volk zijn grote naam.
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7. De dood van een die Hem is toegewijd
staat God te duur. O Heer, mijns levens hoeder,
uw dienstknecht ben ik, dienstmaagd was mijn moeder.
Uw eigen ben ik, Gij hebt mij bevrijd!
Drempelgebed
Tien geboden
Zingen: Lied 340b

‘Ik geloof in God de Vader’
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,
Schepper des hemels en der aarde.
En in Jezus Christus,
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
is gekruisigd, gestorven en begraven,
nedergedaald ter helle,
ten derden dage wederom opgestaan van de doden,
opgevaren ten hemel,
zittende ter rechterhand Gods,
des almachtigen Vaders,
vanwaar Hij komen zal om te oordelen
de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest,
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap der heiligen,
vergeving der zonden,
wederopstanding des vleses
en een eeuwig leven.
Amen, amen, amen.

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: Lied 413: 1 en 2

‘Grote God, wij loven U’

1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
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Schriftlezing: Lucas 14: 28 - 35
28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te
zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? 29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de
bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen 30 en zeggen: “Die man begon
te bouwen, maar afmaken kon hij het niet.” 31 En welke koning die eropuit trekt om met een
andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met
tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man tegen hem oprukt?
32 Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn,
een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. 33 Zo geldt ook voor jullie: wie
geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan Mijn leerling niet zijn. 34 Zout is iets goeds. Maar
als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? 35 Ook
voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie
oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
Zingen: Lied 452: 1, 2 en 3

‘Als tussen licht en donker’

1. Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld,
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!
3. O hemellichaam Jezus,
dat ieder mens verlicht,
wij staan in U te lezen,
Gij zijt ons vergezicht.

2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!
De dageraad breekt aan,
uw komst is niet te keren,
wil ons de eenvoud leren,
leer ons uw toekomst aan!

Verkondiging
Zingen: Liedbundel 100: 1 en 2

‘Houd me dicht bij U’

1. Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.
U alleen begrijpt, wat ik nodig heb.
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart.
Breng mij terug naar U.
Refrein:
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen
U bent mijn doel
Houd mij heel dicht bij U.

2. Houd mij dicht bij U
Laat me nooit meer gaan.
Voor U leg ik mijn leven neer
Verlangend naar u vriendschap Heer.
U alleen begrijpt, wat ik nodig heb.
Uw liefde die mij warmte geeft,
als U mij in uw armen neemt.
Leid mij naar uw hart.
Breng mij terug naar u.
Refrein:
U bent mijn doel
U bent mijn hartsverlangen
U bent mijn doel
Houd mij heel dicht bij U. (2x)
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Dankgebed
Zingen: Lied 864: 1, 2, 3 en 5

‘Laat ons de Heer lofzingen’

1. Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

3. Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.

5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Zegen

Respons:

‘Amen, amen, amen’

Orgelspel

Collecte bij de uitgang
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