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Muziek
Welkom en mededelingen
(we gaan staan)
VAN BUITEN NAAR BINNEN
Aanvangslied: Behoedt mij…
Lied 16b

Zingen: Juich voor de HERE, aarde
Psalm 100 : 1, 2 en 4 (NPB)
1. Juicht Gode toe, bazuint en zingt.
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein,
zult voor den HEER dienstvaardig zijn.
2. Roept uit met blijdschap: “God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.”
4. Want God is overstelpend goed,
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw:
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed om ontferming
Loflied: Glorie aan God… Hemelhoog 583

Stil gebed, bemoediging en groet
(we gaan zitten)

2. Kondig het aan
door de kracht van zijn naam
heel de aard’ wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft
want hij weet Jezus leeft!
Hij’s verslagen,
het Lam troont voor eeuwig!
Jezus is Heer, Redder en Heer!
3. Heersen met Hem
op de troon en zijn stem
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij,
alle tranen voorbij.
Eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding
waardig het Lam, waardig het Lam!

DIENST VAN HET WOORD
Gebed
Moment met de kinderen
Zingen: Elia….AWN (2), 9 : 1 en 2
1. In Israël dat God vergeet,
weerklinkt de stem van de profeet:
omdat dit volk God niet meer eert,
maar zich tot Baäl heeft gekeerd;
geen dauw, geen regen valt er,
tot heel Israël zegt: de Heer is God!
2. In Israël, dat God vergeet,
weerklinkt de stem van de profeet:
besef dan toch, o volk in nood,
dat Baäl stenen geeft voor brood.
Er komt een eind aan Gods geduld,
kies heden, wie gij dienen zult.
Lezing: Marcus 4: 35-41
Lied: Op U alleen…Lied 939 : 1

Lezing: 1 Koningen 19 : 1-16

Lied: Zo vriendelijk en veilig… Lied 221

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting
geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde
heeft,
wil alle liefde aan uw mens besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar
Gij leeft –
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn
gebeden.

Lied: Stil, mijn ziel, wees stil…
Hemelhoog 433

2. Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af;
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding.
3. Stil, mijn ziel, wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer;
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht
doorbreekt.

Verkondiging

Refrein 2

VAN BINNEN NAAR BUITEN
Toelichting op- en delen van de gaven
Zingen: Collectelied
Wij delen de liefde door God ons gegeven,
dan bloeien er bloemen in de woestijn,
omdat we geloven in licht en in leven,
waarvan onze gaven symbool mogen zijn.
We hebben het immers al eeuwen
geweten:
Wat God ooit begonnen is, maakt Hij ook
waar.
Wie leeft van dit wonder, zal niemand
vergeten,
dan vier je het leven en dien je elkaar.
Gedachtenis
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Slotlied: Nu wij uiteengaan..…
Lied 423

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

3. Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
Zegen

