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U hebt vandaag geen Liedboek nodig...



VOORBEREIDING

Orgelspel: Lied 216
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door ...
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Welkom en Inleiding op de dienst

Intochtslied: Lied 65:1
1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

Laat het even stil mogen worden om ons heen en in onszelf...

Bemoediging
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V. Die trouw houdt tot in eeuwigheid
G. EN DIE NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Drempelgebed
V. Heer, onze God, vergeef ons al wat wij misdeden,
G. EN LAAT ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN.

Gezongen gebed om ontferming: Lied 281 (aangepast)
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht: 
Kyrie eleison!

2. Doorbreek de ban van ons gemis
met licht dat niet te doven is:
Kyrie eleison!



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

4. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, Zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!

Loflied: Lied 304:3
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schriften

1  Schriftlezing: Jesaja 55:6-13e

Orgelspel: Lied 25:2, 10
2.
HERE, maak mij uwe wegen
door uw Woord en Geest bekend;
leer mij, hoe die zijn gelegen
en waarheen G'uw treden wendt;
leid mij in uw rechte leer,
laat mij trouw uw wet betrachten,
want Gij zijt mijn heil, o Heer,
'k blijf U al den dag verwachten.

10.
Mogen mij toch steeds behoeden
vroomheid en waarachtigheid.
Hoopvol is het mij te moede,
U verwacht ik t'allen tijd.
Here God van Israël,
red uw volk in tegenspoeden!
Toon uw goddelijk bestel,
dat uw hand ons toch behoede!

2  Schriftlezing: Matteüs 13:1-9, 18-23e

Orgelspel: Lied 978:1, 3, 4
1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de_onzeekre zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.



3. 
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet
vergeet. / 't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. 
Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Woord voor deze Zondag

Zingen: Lied 218:1, 4, 5
1. Dank U voor deze nieuwe morgen
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.

5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

DIENST VAN DE GAVEN EN DE GEBEDEN

Gebeden, bestaande uit: dankgebed, voorbeden, stil gebed en
afgesloten met het gezamenlijk gebeden "Gebed des Heren"

Wegzending en Zegen
gem: AMEN.


