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Orgelspel
Welkom
Lied van de intocht: Psalm 139, 1, 2, 14
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.
Bemoediging

en

Groet

Lied 217: 1, 3, 5
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen

3. Door u geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

5. Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aard
naar de voltooiing.
Gebed om ontferming
Glorialied 304
1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!
Gebed van de zondag

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

Eerste lezing: Jesaja 56: 1 - 8 (door lector)
Lied 67: 1, 2
1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ’t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk u weg aanvaarde
en tot U zich wend’,
zo, dat allerwegen, ieder de volk de zegen
van uw heil erkent.

2. De volken zullen u belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt.

Tweede lezing: Mattheüs 15: 21 – 28
Lied 333 incl. herhaling
Kom Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt.
Preek
Orgelspel
Lied 647
1. Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.

2. Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.

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,
hersteld God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.

Gebeden
Lied 221: 1, 2
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht,
2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
zo als een mantel om mij heen geslagen,
waakt over mij en over al mijn gangen.
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, om, als ik val, mij telkens op te vangen.
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
wil mij behoeden en op handen dragen.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.
Zending en zegen (Wij gaan weer zitten)
Collecte bij de uitgang (kerk, diaconie, diaconaal steunfonds)
Orgelspel

