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Muziek voor de dienst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

Lied: Uit het duister hier gekomen
tekst Huub Oosterhuis / melodie Henry John Gauntlett ‘Irby’
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2. In een sleur van ongenade,
in elkaar verward en blind,
slepen wij ons voort ten kwade –
als niet Eén ons zoekt en vindt,
als niet Gij de nacht bezweert,
onze gang ten goede keert.
3. Nacht waarin zou zijn geboren
die de naam heeft ‘dat Gij redt’ –
morgentaal in onze oren,
hemel op ons hoofd gezet;
ogenwenkend woord van U,
nieuw getijde, dat is nu.
Groet
v.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
a.
AMEN
(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied:
4. Gij die nieuw zijt alle dagen
bron en hartslag van de tijd,
kunt Gij één moment verdragen
dat Gij niet mijn toekomst zijt? –
die gezegd hebt: 'Ik zal zijn'
en: 'de dood zal niet meer zijn'.
5. Zeg ons dat Gij niet zult slapen,
eerste Stem die nimmer zweeg.
Zie de mens door U geschapen,
waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht?
Spreek ons open naar Uw licht!
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Niet ons, JHWH, niet aan ons,
nee, geef eer aan úw naam,
om uw vriendschap, om uw trouw.
Waarom zeggen de naties:
Waar is toch hun God?
Maar onze God is in de hemel,
al wat hem behaagt, dat doet hij.
Hun beelden zijn zilver en goud,
maaksel van mensenhanden.
Ze hebben een mond, maar spreken niet,
ze hebben ogen, maar zien niet.
Ze hebben oren, maar horen niet,
ze hebben een neus, maar ademen niet.
Hun handen, ze voelen niet,
hun voeten, ze gaan niet,
zelfs geen gemurmel komt er uit hun keel.
Als zij, zo worden hun makers,
al wie bij hen veiligheid zoekt.
Israël, wees veilig bij JHWH:
hun hulp en hun schild is hij.
Huis van Aäron, weet je veilig bij JHWH:
hun hulp en hun schild is hij.
Al wie JHWH vreest, weet je veilig bij JHWH:
hun hulp en hun schild is hij.
JHWH gedenkt ons, hij geeft zegen,
hij zegent het Huis Israël,
hij zegent het Huis van Aäron.
Hij zegent al wie JHWH vrezen,
de kleintjes met de groten.
JHWH zal toevoegen aan jullie,
aan jullie en aan jullie kinderen.
Gezegend jullie! vanwege JHWH,
die hemel en aarde maakt.

4

16
17
18

De hemel: de hemel is van JHWH
de aarde gaf hij aan de kinderen van Adam.
Niet de doden zingen Hallelujah,
niet al wie in de stilte neergedaald zijn.
Maar wij, wij zegenen JHWH,
van nu af aan, tot in eeuwigheid:
Hallelujah, loof JHWH!

Lied 305, Alle eer en alle glorie

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
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3. Alle eer en alle glorie
geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!
Overweging
Lied 513, God heeft het eerste woord

2. God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.
3. God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.
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4. God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen 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 den boze.
Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid. Amen
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): Lied 834, Vernieuw Gij mij
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2. Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Wegzending en zegen
Gemeente zingt:

Muziek
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