Startzondag 2018: Bevestiging en afscheid
Thema: Hij geeft!
Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen

2. Dank U voor deze mooie aarde
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren,
kracht en levensbron.
3. Dank U dat alle vogels zingen,
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen,
dank U dat ik groei.
4. Dank U voor steun in moeilijkheden,
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden
die ik tegenkom.
5. Dank U voor alle mooie klanken,
al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

Welkom en mededelingen
Intochtslied: 280:1, 2, 3, 4, 5
1. De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan,

3. dit huis, dat alle sporen draagt
van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt,
wilt Gij die voor ons zijn?

4. Zal dit een huis, een plaats zijn
waar de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat?

5. Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
Stil gebed - Bemoediging en drempelgebed
Vg:
Onze hulp is in de naam van de Heer
Gem: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
Gem: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Vg:
Gij die ons aanziet, Gij die onze diepten peilt,
Gem: BLIJF ONS NIET VERBORGEN
Vg:
Doe ons leven en maak ons weer nieuw.
Gem: GEEF ONS UW GENADE!
BRENG ONS IN HET REINE MET U EN MET ELKAAR.
Vg:
verlicht ons bestaan en zegen ons met vrede.
Gem: AMEN
Zingen: 280:6, 7
6. Vervul ons met een nieuw verstaan
van ’t woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan
het brood, dat Gij ons breekt.
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Zingen: Als Kyrie

2.Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein)

3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen. (refrein)
4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein)
Glorialied: 324
1. Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft –
2. Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
‘redden wat verloren is’, dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
‘Ik zal er zijn’, zonsopgang, nieuw verbond –
3. Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.
Gebed bij het Woord
Kinderlied: God heeft een plan met je leven
https://www.youtube.com/watch?v=Q6ItIhP0IZc
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Marcus 8: 22 - 26
Zingen: Gezang 1 (uit Liedboek voor de kerken 1973
1. God heeft het eerste woord,
2. God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
Voor wij ter wereld kwamen
het licht doen overwinnen.
Riep Hij ons reeds bij name
Hij spreekt nog altijd voort
Zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
Wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

4. God staat aan het begin
En Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
Oorsprong en doel en zin.

Lezing: Efeze 6: 10 - 17
Luisteren naar het lied: Laat me je schouder zijn uit The Passion ( met tekst)
https://www.youtube.com/watch?v=jqyy1_cnYKA
Uitleg en verkondiging ( afb 2, 3, 4, 5)
Zingen: Op de melodie daar ruist langs de wolken: DV.276 De liefde van
mensen – de liefde van God
Bewerkt voor gemeentezondag waar we afscheid nemen van ambtsdragers
en nieuwe bevestigen mogen. Het derde couplet is vooral voor hen
1. De liefde van mensen,
de liefde van God,
de zin van het leven,
het grote gebod
dat Christus ons leerde
voor eens en voor altijd,
het wordt in ons midden
tot werkelijkheid.
Liefde, liefde, liefde die duurt.
Die liefde bezingen
Wij samen op dit uur.
3. Wij hopen en bidden:
God, ga met hen voort,
blijf hen begeleiden
met Uw heilzaam Woord.
Het Woord waarin LIEFDE
de boventoon voert.
Dat liefde voortdurend
hun harten beroert.
Liefde, liefde, liefde die duurt,
dat vieren wij samen
op dit bijzond’re uur.
Kinderen komen terug
Collecte: (afb 6)
Gebed : Annemarije en Marco Schut
Afscheid: (afb 7)

2. In dankbaarheid noemen
wij hier met elkaar
Gods Naam die ons allen tot
nu heeft bewaard.
De rijkdom, de zegen,
die er is geweest,
het houvast, de sterkte
in tijden van vrees.
Liefde, liefde, liefde die duurt.
Die liefde bezingen
Wij samen op dit uur.

Luisteren naar een zegenlied: (het mag meegezongen worden)
https://www.youtube.com/watch?v=qpKCZYl3Pn0&index=2&list=RDqpKCZYl3
Pn0
Bevestiging: (afb 8)
Zingen: 416:1
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
Gebed
Slotlied: 418:1, 2, 3
1. God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U een, samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen:
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen helen, vruchtbaar in de Heer.
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
( afb 9 )
Zending en zegen
(afb10 )

