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Welkom
Zingen: Lied 23c: 1, 2 en 5
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst
mij een groene streek; daar rust ik aan een
stille stroom - en niets dat mij ontbreekt.

Glorialied: Wat God doet, dat is welgedaan
(opname)
Gebed
Schiftlezing: Johannes 21, 1-14
Lied 277 (met piano)
Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij
leven: spreek licht, wees hier aanwezig in uw
naam Ik zal er zijn.
Preek
Orgelspel

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet
mij zijn wegen gaan, de paden van
gerechtigheid, ter ere van zijn naam.

Antwoordlied 644: 3 en 5 (met piano)
3. Terwijl wij van Hem spreken, is Hij in onze
kring om ons het brood te breken van zijn
verkondiging.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, uw
liefde, dag aan dag; en wonen zal ik in Gods
huis zo lang ik leven mag.

5. Hij is de Heer en koning, die eeuwig bij ons
is. Zijn woorden zijn als honing, zijn naam
is als een vis.

Votum en groet

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader

Zingen: Lied 130a : 2
Ik hoop op God de Heer en wacht het woord
dat Hij zal spreken. Al loopt het naar de
middernacht, ik volg zijn heilig teken. Mijn
hart is in de donkerheid een wachter die het
licht verbeidt, een wachter op de morgen.
Gedicht Ida Gerhardt - Liedboek pag. 758
De disgenoten
Het simpele gerei,
het brood, dat is gesneden,
de stilte, de gebeden Want de avond is nabij.
Uit tranen en uit pijn
dit samenzijn verkregen:
bij sober brood de zegen
twee in úw naam te zijn.
Waar aan de witte dis
uw teken wordt beleden
verschijnt Gij - : ‘u zij vrede’.
gij Brood - gij Wijn - gij Vis

Zingen: Lied 834
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! God, laat
mij voor uw aangezicht, geheel van U vervuld
en rein, naar lijf en ziel herboren zijn.
2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt en ga de weg
die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan
ik veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig
licht, van aangezicht tot aangezicht.
Zegen
Orgelspel

