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Binnenkomst kerkenraad
De liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken
Welkom

Moment van stil worden

Intochtslied NLB 91a: 1 en 2
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen
hoeft niet te vrezen voor de dood.
Zoek je bij Hem een onderkomen,
dan wordt zijn vrede jou tot brood.
God legt zijn vleugels van genade
beschermend om je heen als vriend
en Hij bevrijdt je van het kwade,
opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen
om jou tot vaste gids te zijn.
Zij zullen je op handen dragen
door een woestijn van hoop en pijn.
Geen bange nacht zal je doen beven,
geen ziekte waar een mens van breekt.
Lengte van leven zal God geven,
rust aan de oever van een beek.

Bemoediging en aanvangsgebed
V:
G:

Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft

V:

Wij zijn op reis, God, van de ene dag naar de andere.
Onderweg op onze levensreis.
En in de vakantie gaan we soms ook echt op reis.
God, wij bidden U:
ga met ons mee op onze wegen.

G:
V:

G:

Onderweg is er veel moois,
maar er is ook verdriet.
De ene keer valt alles wat wij meemaken op zijn plek,
maar soms begrijpen we er ook helemaal niks van.
Daarom bidden wij U, God:
Laat ons onderweg niet alleen

V:

En God, voor als we misschien wel een moeilijke weg gaan,
of als we ons verdwaald voelen,
bidden wij U:

G:

Wijs ons de weg. Amen.

Zingen NLB 281
1.

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht...
Kyrie, eleison!

6.

De zon straalt van uw aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

2.

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan met uw goedheid vast.
Kyrie eleison!

7.

Gij hebt uw woord gestand gedaan:
wij zijn met Christus opgestaan!
Amen. Halleluja!

3.

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat.
Kyrie eleison!

8.

Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde uit.
Amen. Halleluja!

4.

Gij roept ons met een nieuwe naam
uit dit genadeloos bestaan.
Kyrie eleison!

9.

Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan.
Amen. Halleluja!

5.

Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!

10.

Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!

Gebed
Lied met de kinderen NLB 249:1
Refrein: All night, all day
angels watching over me, my Lord.
All night, all day
angels watching over me.
1.

Day is dying in the west,
angels watching over me, my Lord.
Sleep my child, and take your rest,
angels watching over me.

De kinderen gaan naar de bernetsjinst
Jesaja 56: 1-8
Zingen NLB 315: 2
2.

En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
U woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.

Schriftlezing Handelingen 8: 26-40

Refrein:
All night, all day
angels watching over me, my Lord.
All night, all day
angels watching over me.

Zingen NLB 315: 1
1.

Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefd' ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

Verkondiging

Muzikale meditatie

Zingen NLB 800: 1 en 2
1. Wat zou ik zonder U geweest zijn,
hoe zou ik zonder U bestaan?
Ik zou ten prooi aan angst en vrees zijn
en eenzaam door de wereld gaan.
Mijn liefde tastte in den blinde.
Een afgrond lag in het verschiet.
En waar zou ik een trooster vinden
die werk'lijk wist van mijn verdriet?

2. Een diepe nacht zou mij omvangen
waarna geen blijde morgen daagt.
Ik werd verteerd door wild verlangen,
door 's levens maalstroom weggevaagd.
Ik zou alleen zijn, van het heden
en van de toekomst ongewis.
Wie kan er aarden hier beneden
als er geen open hemel is?

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 Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de bernetsjinst
De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor het werelddiaconaat
De 2e collecte is voor de kerk
Slotlied NLB 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal
Wegzending en zegen,
beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’

