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Welkom
Zingen: Psalm 23: 1
1. Ik wil van God als van mijn herder spreken.
Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken.
Groen is het land waarin Hij mij doet komen,
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen.
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen,
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen.

Preek
Orgelspel
Zingen: Antwoordlied, 1009: 1 en 3
1. O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.
3. Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!

Votum en groet
Zingen: Psalm 23: 3
3. Gij zalft mijn hoofd met de olie van uw
vrede, Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden.
Ja, zaligheid en liefde en welbehagen
zullen mij volgen al mijn levensdagen.
Ik zal het welkom horen van mijn koning
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning
Gebed
Moment met de kinderen
Lied: Waar twee of drie (opname)
Gebed bij de opening van het Woord
Schiftlezing: I Koningen 19, 1-8
Zingen Lied 321: 1 en 2
1. Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond zo is het koninkrijk Gods.
Schriftlezing I Koningen 19: 9-18

In memoriam dhr. Johan Loen
Met aansluiten lied (op het orgel)
’t Scheepken onder Jezus’ hoede,
Met zijn kruisvlag hoog in top,
Neemt, als arke der verlossing,
Allen, die in nood zijn, op.
En sta de zee al hol en hoog
En zweep de storm ons voort,
Wij hebben ’s Vaders Zoon aan bood
En ’t veilig strand voor oog.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Onze Vader
Zingen: Psalm 136: 1, 12 en 13 (duozang)
1. Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
12. Loof de Heer, die al wat leeft
dagelijks zijn spijze geeft,
die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.
13. Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Zingen: Lied 892, Niet in’t geweldige geluid
https://www.youtube.com/watch?v=Tq87UUDWEGE

Zegen
Orgelspel

(Collecte)

