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Dienst Witharen
25 oktober 2020
Ds. Hans Baart
Lector: geen
Organist: dhr. Freddy Bruins

V = voorganger
G = gemeente

Orgelmuziek
Welkom door de ouderling

VOORBEREIDING
Stil gebed
Bemoediging en groet
V
Onze hulp is de naam van de HEER,
G
die hemel en aarde gemaakt heeft.
V
Trouw is Hij in eeuwigheid
vasthoudend van begin tot eind,
G
Hij laat je niet los.
V

G

Mogen jullie toevallen
genade en vrede
van God onze Vader
en van Jezus Christus onze Heer
Amen.

Lied 283: 1, 3, 4 en 5 ‘In de veelheid van geluiden’
Gebed van verootmoediging
Lied 601: 1 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’
Verkondiging van Gods genade
Leefregel Fil.4:4-7
4
V
Laat de Heer uw vreugde blijven;
G
De Heer is onze vreugde.
V
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
G
Amen.
5
V
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
G
Amen.
V
De Heer is nabij.
G
Amen.
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6

Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden.
Heer, help ons.
7
Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Daarop vertrouwen wij Heer.

Lied 286 ‘Waar de mensen dwalen in het donker’
De paaskaars wordt aangestoken.

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Schriften
Moment met de kinderen
Als de kinderen weggaan speelt de organist ‘Wij gaan voor even uit elkaar’
Introductie op de lezing van Psalm 121
De organist speelt Psalm 121: 1
1. Ik sla mijn ogen op
en zie de hoge bergen aan:
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here,
die dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
Om te horen: Psalm 121 (NBV)
Uitleg en verkondiging
Lied ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’ (Huub Oosterhuis)
Die mij droeg op adelaarsvleugels,
die mij hebt geworpen in de ruimte
en, als ik krijsend viel, mij ondervangen
met uw wieken en weer opgegooid,
totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

DIENST VAN DE TOEWIJDING
Persoonlijke afkondigingen door de predikant
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onzevader
Slotlied Psalm 121
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Wegzending en zegen
Zegen (= Psalm 121: 4)
V
De Heer zal u steeds gadeslaan.
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
G
Hij zal ons komen en ons gaan
wat ons mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
V
Amen
G
Amen
Orgelmuziek

