Zondag 21 november 2021
Hij spreekt tot onze harten
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.
Welkom en mededelingen
Lied: 84:1, 2
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

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

Kinderlied: Jezus is de Goede Herder
https://www.youtube.com/watch?v=d_TVcRkoGd4&t=15s
.
Gebed om de Geest
Lezing Oude Testament: Spreuken 3: 13 - 20
Scheppingslied: Psalm 104
https://www.youtube.com/watch?v=CALiGDlLADE
Lezing Nieuwe Testament: Johannes 10: 27 – 42
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 (afb. 2, 3, 4)
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
Wij gedenken wie ons lief zijn en niet meer bij ons zijn. (afb.5)
We kijken naar: Nearer my God to thee
https://www.youtube.com/watch?v=gosY-UrpHcA
Samen bidden: Onze Vader
Slotlied: 416:1, 2
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.
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
( afb.6)
Zegen
( afb. 7)
Orgelspel

