Zondag 22 november
Behoud het goede

Voorganger: ds. Marco Schut
Organist: Johan Hoeve

Lied voor de dienst: 601:1, 2
1. Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2. Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
Mededelingen en welkom
Lied: 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 kinderlied: Elly en Rikkert - over de vijf wijze en vijf dwaze maagden
https://www.youtube.com/watch?v=1e77tAI9VBI
Gebed om de geest

Lezing uit het Oude Testament: Daniel 12:1 - 4
Lied: 315:1, 2
1. Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.
2. En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
Lezing uit het Nieuwe Testament: 1 Thessalonicenzen 5:12 - 24
Lied: 459:1, 2, 4, 7
1. Ik breng een rechter aan het licht,
zo spreekt de Heer en zijn gericht
zal over alle volken gaan,
de tirannie heeft afgedaan.

2. Een koning bij de gratie Gods,
het onrecht breekt hij en de trots
van die grootspreken in hun waan
en kleinen naar het leven staan.

4. Een riet dat buigt in weer en wind,
zo is mijn knecht, een mensenkind,
wat is geknakt, verbreekt hij niet
zijn adem heeft gelijk een lied.

7. De vorst der vorsten is een knecht,
de volken komen tot hun recht,
vrijheid en vrede eren hem
die 't hart is van Jeruzalem.

Preek
Lied: 452:1, 2
1. Als tussen licht en donker
de tijd zijn stroom versnelt,
zijn wij in U verzonken,
ons hart raakt niet ontsteld:
Gij leeft en houdt de wacht,
wij hebben niets te vrezen,
de slaap zal ons genezen.
Gij waakt de ganse nacht!

2. Die lange nacht, die winter
doorstaan wij met geduld;
wij leven ongehinderd,
de dagen zijn vervuld,
Gij hebt het woord volbracht,
dat feilloos staat geschreven
en keert niet ijdel weder.
Uw licht komt na de nacht!

Gebed
Gedenken wij wie ons lief zijn en niet meer bij ons zijn.
We noemen de namen van hen die opgeschreven zijn.
Wie ons ontvallen zijn in het kerkelijk jaar 2019 – 2020
Pianospel door Stephan Koridon
Onze Vader samen bidden
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en
de heerlijkheid tot in eeuwigheid.
Amen.
Slotlied: 801:1, 2, 3
1. Door de nacht van strijd en zorgen
schrijdt de stoet der pelgrims voort,
vol verlangen naar de morgen,
waar de hemel hen verhoort.
2. Liederen zingend vol vertrouwen
tot zij in het eeuwig licht
in elk ander mens aanschouwen
’t lichten van Gods aangezicht.
3. Door de nacht leidt ons ten leven
licht dat weerklinkt overal,
dat ons blinkend zal omgeven,
als ons God ontvangen zal.
Zegen
Orgelspel
.

