2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.
3. Men ziet het veld aan de overkant
in groene luister staan,
als Israel 't beloofde land
zag over de Jordaan.
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4. Maar ach de stervelingen staan
hier huiverend terzij,
en durven niet op weg te gaan,
het duister niet voorbij.
5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.
6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Heenzending:
Zegen
Gezongen: Amen.

Thema: 'Geborgen in het licht'
Voorganger: ds. Arja Oude Kotte-de Boon
Organist: Henk Peppelman

Mededelingen

VIERING HEILIG AVONDMAAL

Welkom

Nodiging

Aanvangslied: Psalm 121 : 1 en 4

Tafelgebed

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
die alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan
wat u mag wedervaren
in eeuwigheid bewaren.
Bemoediging:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Gij die ons kent
en ons doorgrondt,
zie ons hier aan
met het licht van uw ogen:
Laten wij wandelen in uw licht!
Uw liefde brengt aan het licht
wat onaf is, wat breekt,
wat wij verzwijgen
elkaar onthouden:
Laten wij wandelen in uw licht!

Onze Vader
Inzettingswoorden
Delen van brood en wijn
(vooraan in de kerk worden brood en wijn uitgedeeld)

Voorbeden en stil gebed

Slotlied: Lied 753

Zingen:

Lied 730 : 2

Onze namen staan geschreven
in de holte van uw hand,
als een teken dat ons leven
in U, Heer, is ingeplant.
Steeds als U uw handen opent,
zien uw ogen ons weer aan
en gedenkt U uw belofte
een volkomen nieuw bestaan.

Wij gedenken andere dierbaren
en ontsteken voor hen een licht

Zingen:

Lied 730 : 3

Laat ons in de stilte groeien
totdat op de jongste dag
onze namen open bloeien
op uw goddelijk gezag.
Dan gebeurt wat wij nu dromen
dat wij in uw louter licht,
tot U nader mogen komen
aangezicht tot aangezicht.
Gebed
Collecte

Aan U vertrouwen wij ons toe,
vat ons samen in uw stralen
Laten wij wandelen in uw licht!
Gemeente gaat zitten

Gebed om Gods ontferming
Zingen: Lied 657:
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.
Al is mijn stem gebroken, 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!
Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht,
de muren kunnen vallen: zing dan uit alle macht!
God laat ons nooit ontbreken aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent, dit lieve leven lang.
Ons lied wordt steeds gedragen op 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 de toekomst als een feest.
Gebed bij de opening van de bijbel
Tekst bij Romeinen 8 : 31-39 ( van Sytze de Vries)

Zingen: Gezang 445 : 3
Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang zijn hulp verbeiden,
zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

GEDACHTENIS

Zingen:

Lied 730 : 1

Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 4 : 13 – 18
Overweging
Muziek: Muziek: 'Bist du bei mir'.
Bist du bei mir, geh’ ich mit Freuden
zum Sterben und zu meiner Ruh’.
Herinnering

Wij gedenken en noemen de namen van:
Neeltje Anna Hendrika de Bie
geboren : 3 maart 1963 – overleden: 22 december 2012
Foskiena Cornelia Stam – Kassies
geboren: 16 september 1939 – overleden: 25 december 2012
Andries van Heusden
geboren: 28 juni 1924 – overleden: 2 maart 2013
en ontsteken voor hen een licht

