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STARTZONDAG; Van U is de Toekomst
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M.m.v de cantorij o.l.v. mw. Gertje van Elsäcker
Voorganger: ds. Wim Lolkema
Organist: dhr. Rein Ros

De DIENST van het VOORWOORD
Orgelspel
Woord van welkom
Aanvangspsalm: Psalm 99:
1. God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken, hoor zijn stem.
Buig u, beef voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, word bewogen,
beef voor zijn vermogen.
4. Maak Hem altezaam
groot, verhef zijn naam.
Buig u voor Hem neer,
kniel voor Israëls Heer.
Aan zijn voeten reik
Hem uw huldeblijk.
Heilig, hoog in ere
is de Heer der heren.
Moment van stilte
Groet
v: de Heer is met u allen
A: ZIJN VREDE IS MET U

Beginwoorden
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN
We ZINGEN: Lied 756:
1. Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!
2.

Waar blijft het overlang
beloofde land van God,
waar liefde en lofgezang
verdrijven leed en dood?

6.

Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze herder zijt!

– we gaan zitten –

Kyrie en Gloria / Gebed bij de opening van de Schriften
v: …..
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld.
En wij mogen daarna zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid kent geen einde.
Smeekgebed
v: …..

zingen Lied 836:
cantorij
1. O Heer die onze Vader zijt,

vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.
allen
2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,

als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord,
ververtrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.
3

cantorij
O vrede van Tiberias,
o heuvels in het rond,
waar Jezus in het zachte gras
de mensen liefhad en genas,
en in hun midden stond,
en in hun midden stond.

cantorij, alleen dames
4. Leg Heer, uw stille dauw van rust,
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon Uw vrede is,
hoe schoon Uw vrede is.
cantorij
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in ’t hart

Korte tekst
We ZINGEN: Psalm 136:
1. Loof de Heer, want Hij is goed,

trouw in alles wat Hij doet,
Want Zijn goedertierenheid,
Zal bestaan in eeuwigheid,
12. Loof de Heer, die al wat leeft

dagelijks zijn spijze geeft
Die ons laaft en die ons voedt.
Eeuwig is Hij trouw en goed.

De DIENST van het WOORD
Interactief moment (1)
+ We kijken naar plaatjes / foto’s die iets weergeven van het Koninkrijk van God.
+ De jongeren van de jeugdclub interviewen de kerkgangers:
Wat zou er volgens u / jou moeten staan in de Grondwet van het Koninkrijk van God?
+ De jongeren gaan naar hun eigen ruimte en werken dit uit tot een ‘Grondwet’, o.l.v.Renée
+ Begin van de kindernevendienst
+ De voorganger haalt enkele briefjes uit de Klaagmuur.
Eerste Schriftlezing: Jeremia 29: 1 – 7 (of 14)
De cantorij zingt: Lied 1005: Cantorij.Wij allen ZINGEN telkens het refrein:
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.
Refrein: allen
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen

zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.
Refrein: allen.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,

voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.
Refrein: allen.
Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht, schijn ook vandaag, hier in uw huis.

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 6: : 9 – 13 (het Onze Vader)
zingen: Lied 339A
1. U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie,
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen.
Overdenking, met aandacht voor elementen uit de Klaagmuur
De cantorij zingt: Lied 370.

1. Vader, die woont in hemels licht,
uw rijk geeft liefde een gezicht –
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.
2. Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.
3. Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

– we gaan staan. –

Belijdenis
v: Belijden wij in gemeenschap met Israël en in de Geest van de Messias Jezus
de enigheid van de Here God
Hoor Israël
A: DE HEER IS ONZE GOD
DE HEER IS ÉÉN EN ENIG
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben
met geheel uw hart
en met geheel uw ziel
en met geheel uw kracht
en uw naaste als uzelf.
A: AMEN

– we gaan zitten. –

DE DIENST VAN HET ANTWOORD
Kort gebed - stilte
De cantorij zingt: Onze Vader verborgen (Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal)
1. Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade
waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Mededelingen
De kinderen en jongeren komen terug.
+ Interactief moment (2)
+ We praten over de Klaagmuur
+ We ZINGEN Ubi Caritas (één keer)
+ We praten over de Grondwet
Inzameling van de gaven
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Pastoraat en Eredienst
3e collecte: Klein onderhoud kerkgebouw
– we gaan staan –
Slotlied: Lied 675:
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan.
Halleluja!

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan.
Halleluja!

Heenzending en zegen
v: ..........
g:

Uitleidend orgelspel

