Liturgie
Welkom en mededelingen
De voorzangers zingen Psalm 136: 1, 4
1. Looft de HEER, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want Zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.
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4. Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
Zijn genade blijft van kracht.

Gelegenheid voor stil gebed
Votum en groet
Korte inleiding op de dienst
De voorzangers zingen Lied 218: 1 t/m 5
Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.
Dank U voor deze mooie aarde, dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.
Dank U dat alle vogels zingen, dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei.
Dank U voor steun in moeilijkheden, altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.
Dank U voor alle mooie klanken, al wat ik zien en horen kan.
Dank U - o God, ik wil U danken dat ik danken kan.

Gebed
Moment voor de kinderen : lichtje aan – gesprek - lied :
de voorzangers zingen Hemelhoog 121 / Joh. de Heer 889
1. Nu gaan de bloemen nog dood, nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder water en zonder brood.
Refrein: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde.
2. Nu ben je soms nog alleen. Nu moet je soms nog huilen.
En als je weg wilt schuilen kun je haast nergens heen. Refrein
3. Nu heb je nooit genoeg. Nu blijf je steeds iets missen
en in het ongewisse of je ooit krijgt wat je vroeg. Refrein
4. Daar is geen zon en geen maan. Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten vol van zijn heerlijkheid staan. Refrein
5. Daar is geen dorst of verdriet. Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven en het eindigt niet. Refrein
6. Zing voor de eeuwige dag. Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen daar al van eeuwigheid zag. Refrein

We lezen Kolossenzen 3: 12 t/m 4:1 NBG-vertaling
12

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid,
zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief
heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 14En doet bij dit alles de liefde aan, als de band
der volmaaktheid. 15En de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regere in uw
harten; en weest dankbaar. 16Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert
en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. 17En
al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door
Hem!
18
Vrouwen, weest uw man onderdanig, gelijk het betaamt in de Here.
19
Mannen, hebt uw vrouw lief en weest niet ruw tegen haar.
20
Kinderen, gehoorzaamt uw ouders in alles, want dit is welbehaaglijk in de Here.
21
Vaders, prikkelt uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
22
Slaven, gehoorzaamt uw heren naar het vlees in alles, niet als mensenbehagers om hen naar de ogen te zien,
maar met eenvoud des harten in de vreze des Heren. 23Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de
Here en niet voor mensen; 24gij weet toch, dat gij van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. Gij dient
Christus als heer. 25Want wie onrecht doet, zal zijn onrecht terugontvangen, en er is geen aanzien des persoons.
41Heren, betracht jegens uw slaven recht en billijkheid; gij weet toch, dat ook gij een heer in de hemel hebt.

We lezen Kolossenzen 3: 12 t/m 4:1 Nieuwe Bijbelvertaling
12

Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig
medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. 13Verdraag elkaar en vergeef elkaar als
iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. 14En bovenal,
kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. 15Laat in uw hart de vrede van Christus
heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. 16Laat Christus’
woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart
psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft. 17Doe alles wat u zegt of doet in de
naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.
18
Vrouwen, erken het gezag van uw man, zoals past bij uw verbondenheid met de Heer.
19
Mannen, heb uw vrouw lief en wees niet bitter tegen haar.
20
Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer.
21
Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos.
22
Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles, niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te
komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. 23Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer
is en niet voor de mensen, 24want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen – uw meester
is Christus! 25Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten, en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt.
41Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is, want u weet dat ook u een meester hebt,
in de hemel.

Verkondiging
De voorzangers zingen Lied 823: 1, 4, 5
1 Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werk'lijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
5 O God, wij bouwen als ontheemden,
wij wonen en wij blijven vreemden,
bestemd voor hoger burgerrecht.
Wil ons, o Koning der getijden,
een woning in de stad bereiden
waar Gij het fundament van legt.

4 Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen Uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rust'loos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.

Geloofsbelijdenis
De voorzangers zingen Lied 412: 3
U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Gebeden
Collectemoment
De voorzangers zingen Lied 418: 1, 2
God, schenk ons de kracht dicht bij U te blijven,
Dan zal ons geen macht uit elkander drijven.
Zijn wij in U één, samen op Uw wegen,
dan wordt ons tot zegen lachen en geween.
Niemand kan alleen, Heer, Uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer.

Zegen
De voorzangers zingen het Wilhelmus, vers 6
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

