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VOTUM
ZEGENGROET
Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 11
-1Zingt vrolijk, heft de stem naar boven,
Rechtvaardigen, verheft den HEER'.
Het past oprechten, God te loven;
Zingt Zijnen groten Naam ter eer.
Prijst Hem in uw psalmen,
Met de schoonste galmen;
Roept Zijn weldaan uit.
Laat de keel zich paren,
Met den klank der snaren;
Looft Hem met de luit.
-11Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Goedertieren Vader,
Milde zegenader,
Stel Uw vriendlijk hart,
Op Wiens gunst wij hopen,
Eeuwig voor ons open;
Weer steeds alle smart.
DE WET DES HEREN
Zingen: Gezang 1 : 9 uit Enige Gezangen

SCHULDBELIJDENIS
Zingen: Psalm 79: 4
-4Gedenk niet meer aan 't kwaad, dat wij bedreven,
Onz' euveldaad word' ons uit gunst vergeven.
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
Help ons, barmhartig HEER',
Uw groten Naam ter eer;
Uw trouw koom' ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult,
Bewijs ons eens genade!
GENADEVERKONDIGING: Psalm 32: 1, 2 en 10
1 Van David. Een leerdicht.
Welzalig hij, wiens overtreding vergeven,
wiens zonde bedekt is;
2 welzalig de mens,
wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekent,
en in wiens geest geen bedrog is.
10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze,
maar wie op de HERE vertrouwt,
die omringt Hij met goedertierenheid.
Zingen: Psalm 86: 6
-6Leer mij naar Uw wil te handlen,
'k Zal dan in Uw waarheid wandlen;
Neig mijn hart, en voeg het saam,
Tot de vrees van Uwen Naam.
HEER', mijn God, ik zal U loven,
Heffen 't ganse hart naar boven;
'k Zal Uw Naam en majesteit
Eren tot in eeuwigheid.

SCHRIFTLEZING: Micha 4: 1-5
1 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal
de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste
der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen.
En volkeren zullen derwaarts heenstromen,
2 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten
wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de
God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en
opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet
uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.
3 En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken
over machtige natiën tot in verre landen. Dan zullen zij
hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot
snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het
zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.
4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en
onder zijn vijgeboom, zonder dat iemand hen opschrikt;
want de mond van de HERE der heerscharen heeft het
gesproken.
5 Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn
god, maar wij zullen wandelen in de naam van de HERE,
onze God, voor altoos en immer.
Zingen: Psalm 98: 1, 3 en 4
-1Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,
Dien groten God, Die wondren deed.
Zijn rechterhand, vol sterkt' en ere,
Zijn heilig' arm, wrocht heil na leed.
Dat heil heeft God nu doen verkonden,
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,
Zo vlekkeloos en ongeschonden.
Voor 't heidendom ten toon gespreid.

-3Doet bij uw harp de psalmen horen;
Uw juichstem geev' den HEERE dank;
Laat klinken, door uw tempelkoren,
Trompetten en bazuingeklank.
Dat 's HEEREN huis van vreugde druise
Voor Isrels grote Opperheer;
De zee met hare volheid bruise,
De ganse wereld geev' Hem eer.
-4Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupplen voor des HEEREN oog.
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.
SCHRIFTLEZING: Johannes 21: 15-19
15 Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot
Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief, meer dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij
weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid mijn
lammeren. 16 Hij zeide ten tweeden male weder tot hem:
Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij waarlijk lief? En
hij zeide tot Hem: Ja Here, Gij weet het, dat ik U liefheb.
Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. 17 Hij zeide ten
derden male tot hem: Simon, zoon van Johannes, hebt gij Mij
lief? Petrus werd bedroefd, dat Hij voor de derde maal tot
hem zeide: Hebt gij Mij lief? En hij zeide tot Hem: Here, Gij
weet alles, Gij weet, dat ik U liefheb. Jezus zeide tot hem:
Weid mijn schapen. 18 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Toen
gij jonger waart, omgorddet gij uzelf en gij gingt, waar gij
wildet, maar wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw
handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u
brengen, waar gij niet wilt. 19 En dit zeide Hij om te
kennen te geven, met welke dood hij God verheerlijken zou.
En dit gezegd hebbende, sprak Hij tot hem: Volg Mij.

Zingen: Tussentijds 1
Ondertussen komen de kinderen en de vrouwelijke ambtsdragers
binnen en richten het liturgisch centrum in.
1. De vreugde voert ons naar dit huis waar ‘t Woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit en wekt in ons het lied.
2. Dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan.
3. Dit huis, dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn,
de pijler die het alles schraagt, wilt Gij die voor ons zijn?
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar de hemel opengaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw aangezicht, uw Naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht, uw voorbedachte raad.
6. Vervul ons met een nieuw verstaan van ’t Woord, waarin Gij spreekt
en reik ons zelf als leeftocht aan het Brood, dat Gij ons breekt.
7. Dit huis slijt mét ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt tot alles is volbracht.

De kinderen in het midden
Zingen: Tussentijds 197
1.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen, samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein: Samen spelen is pas fijn!

2.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen,
wij zijn in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name, zeg maar ja en zeg maar amen.
Ook al zijn we nog maar klein, God wil onze Vader zijn.

Overweging

Zingen: Gezang 397: 1, 4, 5 en 6 ‘O God die droeg ons voorgeslacht’

4.
En duizend jaar gaan als de dag
van gistren voor U heen,
een schaduw, een gedachte vaag,
een nachtwaak, die verdween.
6.

5.
De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

Gebeden
stil gebed
Allen: Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Jongeren aan het woord

Collecte
Slotlied: Tussentijds 114

Zegen

2.

Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede: Refrein.

3.

Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor alwie kwamen onder dit dak: Refrein

