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Binnenkomst kerkenraad
De liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken
Welkom
Moment van stil worden
Intochtslied NLB 119: 13 en 40
13.

Geef mij een hart dat U met vreugde groet,
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed,
niet gretig schatten om mij heen vergare.
Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

40.

Wat Gij beloofd hebt, is in eeuwigheid
mij tot een deel en erfenis gegeven
waarin mijn ziel zich dag aan dag verblijdt.
Uw wet, o HEER, staat in mijn hart geschreven,
uw wil doen is mijn lust te allen tijd,
U te beminnen is geheel mijn leven.

Bemoediging en gebed
V:
G:
V:

Onze hulp is in de Naam van de Vader
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
die de verdrukte recht verschaft
en de hongerige brood geeft

V:

Trouwe en barmhartige God
…..........
Heer, vergeef ons al wat wij misdeden
en laat ons weer in vrede leven. Amen.

G:

Zingen NLB 885
1.

Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Refrein:

2.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Refrein:

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Groet
V:
De Heer zij met u
G: Met u zij de Heer
Gebed
Moment met de kinderen, die daarna naar de bernetsjinst gaan
We luisteren naar NLB 772
https://www.youtube.com/watch?v=yIkAltq8oAs
Schriftlezing Lucas 12: 32-40
Zingen NLB 751
1. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil,
maar zalig hij, die toch reeds wacht
en Hem begroeten wil.

2. Want ook als niemand naar Hem vraagt
noch in zijn dag gelooft,
zijn komst wordt door
geen macht vertraagd:
Hij heeft het zelf beloofd.

3. Wie waakt er als een trouwe knecht,
zijn Meester toegedaan,
dat als de Heer komt om zijn recht
hij voor Hem kan bestaan?

4. Zijn onze lampen wel gereed
en branden ze wel goed,
zodat, als Christus binnentreedt,
Hij waardig wordt begroet?

5. De Heer verschijnt te middernacht!
Nu is nog alles stil …
zalig die toch geduldig wacht
en Hem begroeten wil.
Verkondiging
Muzikale meditatie
Zingen NLB 769: 1, 5 en 6
1.

Eens, als de bazuinen klinken,
uit de hoogte, links en rechts,
duizend stemmen ons omringen,
ja en amen wordt gezegd,
rest er niets meer dan te zingen,
Heer, dan is uw pleit beslecht.

6.

Van die dag kan niemand weten,
maar het woord drijft aan tot spoed,
zouden wij niet haastig eten,
gaandeweg Hem tegemoet,
Jezus Christus, gist'ren, heden,
komt voor eens en komt voor goed!

5.

Mensen, komt uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.

De kinderen komen terug uit de bernetsjinst
Moment van gedenken,
waarbij we zingen ‘Veilig in Jezus’ armen’: 1 en 2 (Johannes de Heer 523)
1.

Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart
Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.
Hoor, ’t is het lied der engelen, zingend van liefd’ en vree,
Ruisend uit ’s Hemels zalen, over de glazen zee.
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart
Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

2.

Veilig in Jezus’ armen, vrij bij mijn Heer en Borg;
Vrij van’ t gewoel der wereld, vrij van verdriet en zorg;
Vrij van de vrees en twijfel; vrij van der zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden; nog een slecht korte nacht.
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart
Daar in Zijn teer erbarmen, daar rust mijn ziel van smart.

Gebeden, die we besluiten met stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen zijt
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede
Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
Want van U is het Koninkrijk
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid
Amen.
Inzameling
De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor het diaconaat
De 2e collecte is voor de kerk
Slotlied NLB 675
1

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2

Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten
en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Wegzending en zegen,
beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’

