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      Thema: Samen
Dominee: Ds. P. Hulshof, Jubbega

We zingen: NLB 150: 1 en 2

Psalm 150 : 1
Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Psalm 150 : 2
Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Welkomstwoord

We zingen: ELB 218: 1,2

ELB 218 : 1
Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken,
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

ELB 218 : 2
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Stilte en bemoediging

We zingen: ELB 218: 3

ELB 218 : 3

Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Gebed

We zingen: ELB 213: 1,2,3,4

ELB 213 : 1
Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.

ELB 213 : 2
Wij zijn onderweg als pelgrims,
vinden bij elkaar houvast.
Naast elkaar als broers en zusters,
dragen wij elkanders last.
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ELB 213 : 3
Ik zal Christus' licht ontsteken
als het duister jou omvangt.
Ik zal jou van vrede spreken
waar je hart naar heeft verlangd.

ELB 213 : 4
Ik zal blij zijn als jij blij bent,
huilen om jouw droefenis,
al mijn leeftocht met je delen
tot de reis ten einde is.

Kindermoment

We lezen: Exodus 17: 8-16
8 In Refidim werd Israël aangevallen door de
Amalekieten. 9 Toen zei Mozes tegen Jozua:
'Kies een aantal mannen uit en trek met hen
tegen Amalek ten strijde. Ikzelf zal morgen
op de top van de heuvel gaan staan, met in
mijn hand de staf van God.' 10 Jozua deed
wat Mozes hem had opgedragen en trok
tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar
de top van de heuvel, samen met Aäron en
Chur. 11 Zolang Mozes zijn arm opgeheven
hield, was Israël de sterkste partij, maar liet
hij zijn arm zakken, dan was Amalek de
sterkste. 12 Toen Mozes' armen zwaar
werden, legden Aäron en Chur een steen bij
hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten.
Zelf gingen ze aan weerszijden van hem

staan, om zijn armen te ondersteunen.
Daardoor konden zijn armen opgeheven
blijven totdat de zon onderging. 13 Zo
versloeg Jozua het leger van Amalek tot de
laatste man. 14 De HEER zei tegen Mozes:
'Leg deze overwinning in een oorkonde vast,
zodat niemand die ooit zal vergeten, en
overtuig Jozua ervan dat ik zal zorgen dat
niets op aarde nog aan het volk van Amalek
herinnert.' 15 Toen bouwde Mozes een
altaar, en hij noemde het 'De HEER is mijn
banier'. 16 Hij zei: 'Omdat Amalek de hand
heeft durven opheffen tegen de troon van de
HEER, zal de HEER strijd voeren tegen
Amalek, in alle komende generaties.'

We zingen: ELB 212: 1,2

ELB 212 : 1
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.

ELB 212 : 2
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U,
dat alleen maakt ons sterk,
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

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.

Overdenking : Samen

We zingen: NLB 657: 1,2,4

NLB 657 : 1
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

NLB 657 : 2
Al is mijn stem gebroken,
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mijn adem zonder kracht,
het lied op and're lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

NLB 657 : 4
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Geloofsbelijdenis

We zingen: NLB 868: 2,5

NLB 868 : 2
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw
leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen
geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

NLB 868 : 5
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van
zijn namen,
christenen loof Hem met Abrahams kinderen
samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Gebed– Stilte – Onze Vader

We zingen: NLB 425

NLB 425 : 1
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt
gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw
woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

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

Collecte
Uitgangscollecte: Collecte Kerk in Actie
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