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Muziek voor de dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Openingslied / Morgenlied Lb 217: 1 en 5

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Aan U ons loflied: Glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Moed en Groet

Over deze dienst

Gebedslied Liedboek 897: 1 t/m 3 ‘Rusteloos ben ik’

Rusteloos ben ik, onrust beweegt mij.
Wie voedt mijn zoeken totdat ik thuiskom, gevonden door U?

Refrein: Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in U.

Overal zoek ik U, nog onvindbaar.
Wie stelpt mijn onrust, totdat ik rust vind en vrede in U?

Schep in mij ruimte en overkom mij.
Vul mijn verlangen totdat Gij zelf zult rusten in mij.

Eerste lezing Genesis 4: 1 - 14 ‘Het offer van Kaïn en Abel’



Lied  944: 1, 2 en 4

O Heer, verberg u niet voor mij, En wees niet toornig over mij,
wanneer ik mij verberg voor U. wanneer ik U geen liefde bied.
Gij weet het, ik ben bang voor U, Ik noem U, maar ik ken U niet,
ontwijk U en verlang naar U. ik buig mij, maar ik ben het niet
O ga niet aan mijn hart voorbij. en mijn gebed is tegen mij.

Heer, roep mij als uw dwalend schaap,
dat U niet zoekt en U niet vindt.
Geef mij, als een die Gij bemint,
geef, dat ik als uw eigen kind
uw stem mag horen in mijn slaap.

Tweede lezing Johannes 15: 9 - 17

Lied 791: 1, 2 en 6 

Liefde, eenmaal uitgesproken Liefde, die ons hebt geschapen,
als uw woord van het begin.  vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
Liefde, wil ons overkomen alles overwinnend wapen,
als geheim en zegening. laatste woord dat vrede maakt.

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Overweging

Muzikaal intermezzo

Ontheffing uit het ambt van ouderling-kerkrentmeester: Jakke Hiemstra

Lied 753: 1, 2, 3 en 6

Er is een land van louter licht waar heil’gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd, in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt ons van dat zalig land.

Men ziet het veld aan ‘d overkant in groene luister staan,
als Israël ‘t beloofde land zag over de Jordaan.

God, laat ons staan als Mozes hier hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier zal scheiding voor ons zijn.

Gebeden



Slotlied Lb 981 (CD)

Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Wegzending en Zegen


