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De muzikale inbreng komt via geluidsopnamen van internet; er is geen ‘live’ samenzang en
muzikale begeleiding. Orgelspel vooraf en achteraf wordt verzorgd door Jan Vermeulen.

Thema: ‘De weg komt naar je toe!’ (Augustinus)
orgelspel: aria n.a.v. psalm 84
welkom en mededelingen
zingen: psalm 149: 1,2,3
Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den Heer verhogen.
laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.
Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des Heren wordt geprezen
met het aloude lied der vaad'ren.
De heilge reien naad'ren.

Halleluja, laat opgetogen
En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in 's Heren heiligdom.
De Heer gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den Heer verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

bemoediging en groet
gebed
zingen/luisteren: psalm 91, Sons of Korah
U hoort een versie van de psalm in het Engels. Hieronder vindt u de Nederlandse tekst van psalm 91.
911Wie in de beschutting van de Allerhoogste
woont
en overnacht in de schaduw van de
Ontzagwekkende,
2
zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn
vesting,
mijn God, op u vertrouw ik.’
3

Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger

en redt je van de dodelijke pest,
4
hij zal je beschermen met zijn vleugels,
onder zijn wieken vind je een toevlucht,
zijn trouw is een veilig schild.
5

De verschrikking van de nacht hoef je niet te
vrezen,
ook de pijl niet die overdag op je afvliegt,
6
noch de pest die rondwaart in het donker,

noch de plaag die toeslaat midden op de dag.
7

Al vallen er duizend aan je linkerzijde
en tienduizend aan je rechterhand,
jou zal niets overkomen.
8
Open je ogen en zie
hoe wie kwaad doen worden gestraft.
9

U bent mijn toevlucht, HEER.
Als je mag wonen bij de Allerhoogste,
10
zal het kwaad je niet bereiken,
geen plaag je tent ooit treffen.

die over je waken waar je ook gaat.
12
Hun handen zullen je dragen,
je voet zul je niet stoten aan een steen.
13
Leeuw en adder zul je vertrappen,
roofdier en slang vermorzelen.
14

‘Ik zal bevrijden wie mij liefheeft
en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is.
15
Roep je mij aan, ik geef antwoord,
in de nood zal ik bij je zijn,
je bevrijden en met roem overladen,
16
je overvloed geven van dagen.
Ik zal je redding zijn.’

11

Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen,

schriftlezing: Johannes 14: 1 t/m 14
zingen: LB 534 : 1,2 en 4

Hij die de blinden weer liet zien

Hij die de blinden weer liet zien
hun ogen kleur deed ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

(Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.)

Hij die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

verkondiging
zingen: LB 377 : 1,2,3,4,6
Zoals ik ben, kom ik nabij
met niets in handen dan dat Gij
mij riep en zelf U gaf voor mij.
O Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, met al mijn strijd,
mijn angsten en onzekerheid,
mijn maskers en mijn ijdelheid –
O Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben, verdoofd, verblind,
tast ik naar U die Mij bemint
bij wie mijn ziel genezing vindt –
o Lam, van God, ik kom.
Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –
o Lam van God, ik kom.
Zoals ik ben – ja dat ik dan

Zoals ik ben

(met orgel)

de lengte, breedte, hoogte van
uw diepe liefde vatten kan:
o Lam van God, ik kom.

gebeden
over de collecten: jeugdwerk PKN, kerk, onderhoud gebouwen
zingen: LB 416 : 1,2,4 Ga met God
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.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

Ga met God
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

zegen
orgelspel: bij lied 663
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

We danken U voor Jezus,
de weg die naar ons toekomt,
een weg om te gaan.
Help ons, om in heel ons leven
bij Jezus in de buurt te blijven.

Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

We danken U voor wat we in hen ontvingen
aan zorg en liefde: zo leidden zij ons het leven in.
Als er, denkend aan onze moeder of ons moederschap
ook verdriet is of pijn: U weet het.
Geef ons uw vrede.

----------------------------------------gebed voor de zondag
Goede God, Vader van ons leven,
Wij mogen wonen in uw beschutting,
in uw schaduw zijn we veilig.
We danken U daarvoor:
dat we midden in het leven
op alle kruispunten
en bij alle vragen
thuis zijn bij U.

We denken vandaag aan moeders en grootmoeders:
hen met wie wij mogen leven,
hen die ons zijn voorgegaan.

We bidden voor elkaar,
geef ons oog voor wat elk van de vrouwen onder ons
heeft te geven:
hoe er op allerlei manieren wordt gezorgd
en gestreden en gebeden voor elkaar.
We bidden voor vrouwen die geen eigen kinderen
hebben gekregen –
vaak tot verdriet dat een leven lang duurt.
Wees bij hen met uw troost en met uw zegen.
Bind ons samen tot één gezin:
mensen in kerk en buurt, mensen van alle generaties.
Doe ons thuis zijn bij U.
Zo bidden we, in Jezus’ Naam, amen

