Orde van dienst voor zondag 17 juni 2018 te Heiloo

Thema: Op zoek naar God...
Tekst: Lucas 15: 1-7
Organist: Sybren Boukes
Voorganger: Ds. Edward Kooiman

Welkom en mededelingen
Intredelied (staande): Lied 280: 1, 2, 3 en 4
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Groet, bemoediging en drempelgebed
V.
De genade van de Heer is met u
A.
OOK MET U IS DE GENADE VAN DE HEER
V
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige God
A.
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V.
In Zijn naam zijn we hier bij elkaar
Zijn aanwezigheid zoeken wij
Schepper, Bevrijder, Bron van het leven,
misschien wel te groot voor al onze woorden
Zijn aanwezigheid zoeken wij
in muziek, in stilte, in taal en symbolen.
Gij die gezegd hebt ik zal er zijn
A.
WEES HIER AANWEZIG.
V.
Doe ons herademen in Uw ontferming,
wandelen in het licht van uw genade,
opdat wij leven tot Uw eer.
A.
AMEN
Waar het vandaag over gaat...
Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 14
Kyriegebed
Glorialied: Lied 218: 1, 2, 4 en 5
Gebed bij de opening van de Bijbel
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Lucas 15: 1-7
Zingen: Lied 23: 1 en 2
Overweging 1: God zien...
Zingen: Zingenderwijs 80 (Melodie: Lied 905 )
Ik durf Uw Naam niet aan te raken,
ben bang te breken wat ik weet.
Ik kan alleen maar kleiner maken
wat groter is dan ik nu weet.
Mijn woorden zijn altijd te klein
voor wat er was, voor wat zal zijn.
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Ik durf de taal niet aan te raken,
het licht dat op het water viel.
Al zou het teerste woord ontwaken
wat even was is te fragiel.
Mijn woorden zijn altijd te klein
voor wat er was, voor wat zal zijn.
Overweging 2
Zingen: Lied 657: 1, 2 en 4
Dankzegging en voorbeden
Inzameling der gaven
Slotlied: Zingenderwijs 49: 1, 2 en 3 (Mel. Lied 868)
1.Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden
2.Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen.
Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen.
Geen hongersnood: wij delen samen ons brood.
Er zal genoeg zijn voor velen.
3.Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.
Wegzending en zegen
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