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Heel hartelijk welkom in deze dienst.
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Organist: Joshua Prins van Maasdam
Muziekgroep olv René Spaargaren
Orgelspel
Aansteken paaskaars door ambtsdrager
Mededelingen
Opwekking 334
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij, schijn door mij
(refrein)
kom Jezus kom vul dit land met Uw heerlijkheid
kom heilge geest stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord dat het licht overwint
Heer ik wil komen in Uw nabijheid
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid
door het bloed mag ik U toebehoren
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen
schijn in mij, schijn door mij
staan wij oog in oog met U Heer
daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven
schijn in mij, schijn door mij

Bemoediging & Groet
Psalm 139: 1, 2 en 7
1
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
2
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
7
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.
Opwekking tot de liefde
Opwekking 488
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde
refrein:
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen diep in mij en Heer leer mij Uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan. En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde
Gebed
Lucas 10: 25 – 37 (NBG)
Gezang 474 : 1, 2 en 3
1
God roept ons, broeders, tot de daad;
zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.
2
God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
van aller mensen broederschap
in 't ene, godlijk licht.
3
God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houde ons allen saam
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God die wint

en in een elk die Hem behoort
het nieuwe rijk begint.
Overdenking: Van weggeven worden we rijker.
Opwekking 249
Heer, wat een voorrecht
Om in liefde te gaan,
Schouder aan schouder
In uw wijngaard te staan,
Samen te dienen, te zien wie U bent,
Want uw woord maakt uw wegen bekend.
refrein
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet.
Vol van uw liefde, genade en kracht,
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
E'n zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
Als uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Voor- en dankbeden
Collecten
Nieuwe liedboek 416
Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Orgelspel

