VOORBEREIDING
Orgelspel

SCHRIFT

Welkom

Drempelgebed door de ouderling:
V
God, onze Vader, nu wij hier zijn samengekomen
bij U en bij elkaar,
moeten wij U zeggen
dat wij soms ver weg zijn
van U en van elkaar.
Wij vragen U:
A
Neem ons bij de hand en help ons,
dat we samen verder gaan op Uw weg
Amen.

Schriftlezing OT: Genesis 9:8-17
8
9
Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je
10
nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren,
11
met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Deze belofte doe ik jullie:
nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer
12
zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle
komende generaties het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie en alle levende
13
wezens bij jullie: ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond
14
tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken
15
de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft,
16
en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als
ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond
17
tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het
verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

(de gemeente gaat staan)

Lied: 103c : 1, 2, 3

Aanvangslied: 287 : 1, 2, 5

Glorialied: 305

Schriftlezing NT: Johannes 17:14-26
14
Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld
15
horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt
16
nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld,
17
zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de
18
19
waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik
heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
20
Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij
21
geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in
22
ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de
23
grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan
zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u
hen liefhad zoals u mij liefhad.
24
Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij
de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld
25
gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij
26
weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik
blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’

Moment met de kinderen

Lied: 339a

Kinderen gaan naar de nevendienst
De lantaarns worden door de kindernevendienstleiding aangestoken aan de paaskaars.

Verkondiging

De kaarsen op tafel worden aangestoken aan de paaskaars
en in de stilte bereiden wij ons voor op deze dienst.

Bemoediging en groet
V
A
V
A
(de gemeente gaat zitten)

Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede is met ons allen.
Amen.

Inleiding
Kyriegebed: na ‘bidden wij’

Antwoordlied: 663
TOEWIJDING
Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

LITURGIE VOOR DE MORGENDIENST
op zondag 13 mei 2018
in de Open Hof

Lied: Zingende Gezegend 2 (♪♬ Lied 871)
1. In zeven kleuren rijst omhoog
een hemelpoort, een ereboog de wolken wit, de hemel blauw:
God blijft altijd de aarde trouw.

2. Hier kust de boog van zijn verbond
met zeven zegels onze grond;
de Heer laat ons geen dag alleen,
zijn trouw breekt door de wolken heen.

3. Al vallen sterren, zon en maan,
al rollen golven af en aan,
de zee ligt in Gods rechterhand,
zijn handpalm is ons vaderland.

4. Al laait er in het laatste uur
een wereldbrand, een zee van vuur,
geen vlam doet deze boog vergaan vast zal de nieuwe aarde staan!

5. Wie wandelt met de Heer, die gaat
vandaag of morgen, vroeg of laat,
als Noach met zijn huisgezin
door deze poort Gods toekomst in.
Collecten: 1. Lokaal gebonden doel 2. Kerk
(de gemeente gaat staan)
Slotlied: 978
Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)
Orgelspel
De kaarsen op tafel worden gedoofd,
de dienst in de kerk is ten einde,
de dienst in de wereld gaat verder.

Na de dienst is er koffie, thee of limonade. U wordt van harte uitgenodigd!
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