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Orgelspel
Pastorale Op. 154, J. Rheinberger

Welkom

Zingen: Psalm 63: 1 en 3
Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,
naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.
Mijn hart wil niets dan U ontvangen,
die leven zijt en leven laat.
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten
en dorsten naar U in een land,
waarop de zon verzengend brandt, -
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

Wanneer ik wakend in de nacht
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.

S l gebed, votum en groet

Drempelgebed

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

Hij gee  mijn ziel weer nieuwe kracht, doet 
mij zijn wegen gaan, de paden van 
gerech gheid, ter ere van zijn naam. 

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

Gesprek met de kinderen
De kinderen gaan naar de nevendienst

Wij gaan voor even uit elkaar,
En delen nu het licht.
Dat licht verteld ons iets van God.
Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door,
En wie zich open stelt,
Ervaart misschien een beetje licht,
Door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op,
En elk hee  zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar,
Het is voor allemaal.

Schi lezing: Marcus 8: 27-33

Zingen: Lied 941
Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij
die onrust mij
in ‘t bloed is dat genade?

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al ‘t oude en vertrouwde?
O blinde schrik, -
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

Vervolglezing: Marcus 8:34-38

Zingen: Lied 333
Kom, Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt.



Verkondiging
Orgel: Wir glauben al an einen Go , 
BWV Anh. 69, J.S. Bach

Antwoordlied: Lied 273: 1, 4 en 5
1. Loof God, die zegent al wat lee ,
der hemelen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning hee .
Die ver is, is nabij.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

Dankgebed en voorbeden   

Viering Heilig Avondmaal
- Inleiding /  Tafelgebed 

- Sanctus: Lied 405 : 4

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almach g
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en mach g,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

- Instellingswoorden 

- Agnus Dei: Lied 408E

Lam van God, dat wegdraagt de zonde 
van heel onze wereld: 
geef uw on erming! (2x)
Lam van God, dat wegdraagt de zonde 
van heel onze wereld: geef ons uw vrede!

- Onze Vader

- Uitdelingswoorden

- Delen van brood en wijn

- Dankzegging

Orgelspel bij de rondgang van brood en wijn: 
Befiehl du deine Wege, BWV deest-Emans 36, 
J.S. Bach
Slotlied: Lied 315 
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde 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.

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

Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
‘t Verwaait als gras en weidebloemen. -
Gods woord bestaat in eeuwigheid!

Zegen
met gezongen Amen.

Orgelspel: Lobe den Herren, den mäch gen 
König der Ehren‘ (M.Reger)

Collecte bij de uitgang


