Zondag 25 november 2018
De HEER, je God, zal in je midden zijn,

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
viering in de Ichthuskerk
25 november 2018 - 10.00 uur

Predikant: Marco Schut
Organist; Jurjan Lipke
mmv Taakgroep Pastoraat
1

Lied voor de dienst: 763:1, 2, 3, 4
1. Zij zullen de wereld bewonen,
zij namen het wonder ter hand,
de mensen van nacht en nevel
brengt Hij naar het heilige land.

2. Er zal geen verzengende hitte,
geen dorst en geen honger meer zijn
want Hij zal ze weiden aan water
dat vloeit uit het hart der woestijn.

3. En Hij maakt de hoogte begaanbaar
en Hij baant een weg door de zee,
van alle vier einden der aarde
brengt Hij zich een volk bijeen.

4. De hemel roept uit Halleluja,
de aarde brengt leven tot stand,
de bergen bezwijken van vreugde,
de wereld wordt vaderland.

Welkom en mededelingen
Intochtlied:139:1, 2
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.

Groet en bemoediging
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
GEMEENTE: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
GEMEENTE: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer, in gemeenschap met de heilige Geest.
GEMEENTE: AMEN
Drempelgebed
Zingen: 281:1, 2, 3, 9, 10
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

3. Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat:
Kyrie eleison!

9. Het lied van wie zijn voorgegaan
zet ons vandaag tot zingen aan:
Amen. Halleluja!
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10.Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
Toonzettend gedicht
Kinderlied: 935
1. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.

2. Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur
rondom ons leven zijn.

3. Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft
als jij je ogen sluit.
Kinderen gaan naar kindernevendienst
Gebed om de Geest
Lezing uit het eerste testament: Sefanja 3: 15b - 20
Zingen: 767:1, 2, 3, 5, 7
1. De toekomst van de Heer is daar
en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid
als bruidegom en bruid.

2. De trouw zal bloeien als een roos
en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos
neerdalen in de tijd.

3. Voorwaar, het heil is nu nabij,
uw goedertierenheid.
En vol verwachting zingen wij:
God roept de vrede uit!

5. Want groot zijt Gij en daden groot
zijn door uw hand gedaan;
het graan ontkiemt ternauwernood,
het sterft om op te staan.

7. Nu is de dag van oogsten daar,
het hoogste van de tijd;
een koning als een korenaar
staat op in majesteit.
Lezing: Openbaring 1: 4 -8

3

Zingen: 902:1, 2, 3
1. Is God de Heer maar voor mij,
wat zou mij tegen zijn?
Ik roep: ‘Ach Here, hoor mij!’
En wat mij kwelt wordt klein.
Al heeft zich ook verheven
de macht van hel en dood,
ik heb voor heel mijn leven
in God mijn bondgenoot.

2. De grond van mijn vertrouwen
is Christus, – in zijn bloed
is voor wie op Hem bouwen
Gods heil in overvloed.
Ik vind in eigen leven
niets lieflijks hier op aard;
wat Hij mij heeft gegeven
alleen is minnenswaard.

3. Zijn Geest wil in mij wonen,
Hij richt mijn wens en wil,
en wat er ook mag komen,
Hij spreekt en maakt mij stil.
Al wat de Heer vanbinnen
geplant heeft, rijpt tot vrucht.
Hij is de Geest, die in mij
en met mij ‘Vader!’ zucht.
Preek (afb.2, 3. 4)
Zingen: 463:1, 2, 3, 5, 7
1. Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

2. Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3. Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

5. Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

7. Christe eleison,
nog is niet verstomd
ons verlangend roepen
dat Gij spoedig komt!
Kinderen komen terug
Gebed
Collectes (afb.5)
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Wij gedenken wie ons lief zijn en niet meer bij ons zijn.
Wij noemen één voor één hen die ons ontvallen zijn.
De familieleden of andere nabestaanden die de kaars zullen komen
aansteken mogen naar voren komen.
We noemen hen mens voor mens en dan wordt de kaars aangestoken, elke
keer één door de nabestaanden van haar of hem die genoemd is.
Daarna steken we de nog niet brandende kaars aan voor al diegenen die niet
genoemd zijn en die bij name genoemd worden op verzoek van onze
gemeente.
We noemen de namen:
U wordt uitgenodigd een kaarsje aan te steken voor wie u mist, voor wie u
liefhebt.
Ondertussen horen we orgelmuziek van Bach gespeeld door Jurjan Lipke
Na dit gedenken bidden we staande het ‘Onze vader’
Slotlied: 919:1, 2, 4
1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen,
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart / is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten.

2. Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, –
al hun glans / dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, –
geef ons moed; / ’t is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk te aanschouwen.
(afb.6)
Zegen
(afb.7)
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