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Verhaallijn Esau en Jacob: gezegend ben je!
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Orgelmuziek voor de dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Openingslied / Morgenlied Lied 215: 1, 4 en 5 ‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’

Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die U Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ‘t leven vindt, verstand en kracht.

Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

Houd dan de hemel in het oog,
maar hef uw hart niet al te hoog;
op aarde hier, op aarde thans
ziet gij een bovenaardse glans. 

Moment voor stilte

Bemoediging en Groet

Over deze zondag

Gebed

Zingen Psalm 67: 1

God zij ons gunstig en genadig. Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde en tot U zich wend’,
zo, dat aller wegen ieder volk de zegen van uw heil erkent.

Verhaal van Jacob en Esau: lezingen uit Genesis 25, 27, 28 en 32



Muzikaal intermezzo / Orgelspel

Evangelielezing Matteüs 18: 21 - 22

Zingen Lied 339a ‘Acclamatie na de lezingen’

Overweging

Zingen Lied 991: 1 en 6 ‘De eersten zijn de laatsten’

De eersten zijn de laatsten, wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten, die leven van de hoop.

Zo hoog zijn Gods gedachten, zij gaan de tijden door,
wie voor was blijft ten achter, wie achterbleef gaat voor.

Gebeden  

Slotlied Lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Wegzending en Zegen


