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      Dominee: Ds. G.J. Otter
Organist: Nienke van der Heide-Visser

Lied voor de dienst : NLB 210: 1 en 2

 1.God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil'ge Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

2. Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

Welkomstwoord

We zingen: Elb 429:1,2 en 3

1.Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede in mijn hart.
Een rivier vol van vrede,
een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.

2.Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.
Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in mijn hart.

Stil Gebed, Votum en Groet

We zingen: NLB. 87:1, 3 en 4

1.Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

3.God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen
dragen.

4.Zij zullen saam, de groten met de kleinen,

dansend de harpen en cimbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: 'In u zijn al onze fonteinen'.

Gebed

We lezen: Ez. 47: 1 - 12 NBV

We zingen: NLB. 317: 1 en 3

1.Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.

3.Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heil'ge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.

Preek .
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We zingen: ELB 147: 1 en 3

1.Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

3.Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d'ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door uw kracht in mij!

Afscheid ambtsdragers 

We zingen: NLB. 90: 8

8.Laat, Heer, uw volk uw daden zien en
leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.
O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig dat.

en bevestiging

We zingen: NLB. 363

Dat 's Heren zegen op u daal',
zijn gunst uit Sion u bestraal',
Hij schiep 't heelal, zijn naam ter eer
looft, looft dan aller heren Heer!

Herdenking overlijden Aan Algra

We zingen: NLB 23b: 1 en 5

1.De Heer is mijn herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wat'ren der rust.

5.De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde m'altijd.

Dankgebed en voorbede

Slotlied : Elb. 186b : 1 en 2

1.Wees mijn leidsman trouwe Here
Voer mij pelgrim door de nacht

Ik ben zwak, maar gij zijt machtig
van wie ‘k al mijn steun verwacht
Brood des hemels, brood des hemels
voed mij door uw heil’ge kracht, heil’ge
kracht
Voed mij door uw heil’ge kracht

2.Open Uw kristalfonteinen
waar de heilstroom uit ontspringt
Laat Uw wolkkolom verschijnen
als mij moed en kracht ontzinkt
Doe mij reizen, doe mij reizen
door Uw trouwe zorg omringd, zorg omringd
door Uw trouwe zorg omringd

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie
Zending Syrië
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