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Orgelspel

Heb uw naaste lief,
hij/zij is als jij

Voorganger:
Ds Joep de Valk

als maaksel van uw hand.
Woord van vertrouwen

Welkom
Persoonlijk stil gebed

Antwoordlied couplet 4
Als wij uw sporen bijster zijn,
gemeente gaat staan
God, geef ons denken moed;
Openingslied 848 Al wat een mens te
leer ons te luisteren naar de Geest
kennen zoekt
die doven horen doet.
gemeente gaat zitten
Inleiding / stilte / Gebed van Franciscus
Inkeerlied Iona 40

2. Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan

Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is
verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Verhaal uit de bijbel: Lukas 14,7-14
Kinderen gaan naar hun eigen dienst
1 Wij gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God
op Hem zijn wij gericht.

De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en
wezen.
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest
in Egypte.
Daarom gebied ik u
zo te handelen.
Lied 647 Voor mensen die naamloos

Gedenken Voorbeden afgesloten met 2x

Gezamenlijk Onze Vader
gemeente gaat staan
Slotlied Tussentijds D1 Het rijk van God

2 Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
De Heer verbindt ons met elkaar:
Hij roept ons allemaal.

Wetten uit de bijbel: Dt 24,17-22
U moet de rechten van vreemdelingen en wezen
eerbiedigen;
van weduwen mag u het overkleed niet in pand
nemen.
Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in
Egypte totdat de Eeuwige, uw God, u
heeft bevrijd.
Daarom gebied ik u zo te handelen.
Wanneer u bij de graanoogst op de akker
een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die
op te halen.
Laat hem achter voor de vreemdelingen,
weduwen en wezen.
De Eeuwige, uw God, zal u erom zegenen
in alles wat u onderneemt.
En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken
slaat, mag u achteraf niet nagaan of u wel alles
hebt.
De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en
wezen.
En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag
u niet alles nog eens nalopen.

3. Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan:
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen,
wij worden verstaan.
4. Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
Overweging
Orgelspel

Het rijk van God is als een boom
die opgroeit rijk en groen
waar vogels zich gaan nestelen
in’t hoogst van het seizoen.
Het rijk van God is als een huis
gebouwd op goede grond
waar alle mensen welkom zijn:
zij vinden vaste grond.
Afscheid en zegen met als antwoordlied:
Het rijk van God wil zijn gezaaid
in mensen, groot en klein:
die aarde moet voor iedereen
een huis van vrede zijn.

Collecten bij de uitgang

kerk en diaconie
pastoraat en eredienst

