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Orgelspel
Welkom
Zingen (staande) NLB 210: 1, 2, 3
2. Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.
3. Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos,
van uw liefde, eindeloos.
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Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen Psalm 92: 1, 2, 7, 8
Gods richtlijnen voor ons leven
Zingen ‘Houd mij dicht bij U’ (Opw 616)
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mijn leven neer.
Verlangend naar uw vriendschap Heer.
U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt.
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Leid mij naar uw hart.
Breng mij terug naar u.
U bent mijn doel.
U bent mijn hartsverlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Zingen kinderlied (Na het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst.)
Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
en U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
dat U mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
t’ Is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
en U maakte heel mijn lichaam
telde ook nog al mijn haar
nee, dit kan ik ook niet vatten
het is mij te wonderbaar

want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen (2x)

Bidden
Lezing uit de Bijbel: Matteüs 21: 33-46
Zingen Gezang 75: 10, 11, 12 (NLB 653: 1, 5, 7)
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Zingen NLB 992
2. Wat vraagt de aarde meer van ons
dan dat wij dienen en hoeden
als mensen naar Gods beeld?
3. Wat vragen mensen meer van ons
dan dat wij breken en delen
als ons is voorgedaan?
4. Het is de Geest die ons beweegt
dat wij Gods wil doen en omzien
naar alles wat er leeft.
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Bidden en Onze Vader
“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 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.”
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Collecte
Zingen (staande) NLB 425
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Zegen (gezongen Amen)
Orgelspel

