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1.     Genesteld aan uw hart 2. Hier wordt uw woord van kracht,
       en aan uw altaar kind aan huis, dat mij herschept en adem geeft,
       pelgrim die schuilt, de ziel wil zijn
       zo ben ik thuis van al wat leeft.
       bij U, mijn God, die in Het fluistert in mijn oor
       uw loofhut mij bewaart. hoe vurig Gij mij wacht.

3.     Hier leef ik uit uw hand,          4. Dit brood in onze mond
       een tafel is ons aangericht. doet proeven wat ophanden is,
       Ik deel het brood is ons gedeeld
       dat Pasen sticht, geheimenis
       ik smaak de beste wijn onthult hoe Gij, o zon,
       en word een bloedverwant. al in ons midden woont.

Mededelingen

Intochtspsalm 139: 1

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.

Stil gebed

Votum en groet



Lied 139: 9

9.     Gij zijt mij overal nabij,
       uw ogen waken over mij
       van toen ik vormloos ben ontstaan.
       Gij wist hoe het zou verder gaan.
       Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
       wat eens mijn levensweg zou wezen.

Gebed van verootmoediging 

Lied 705: 1 & 4

1.     Ere zij aan God, de Vader, 4.  Halleluja, lof, aanbidding
       ere zij aan God, de Zoon, brengen engelen U ter eer,
       eer de heilige Geest, de Trooster,    heerlijkheid en kracht en machten
       de Drie-enige in zijn troon. legt uw schepping voor U neer.
       Halleluja, halleluja, Halleluja, halleluja,
       de Drie-enige in zijn troon! lof zij U der heren Heer!

Genadeverkondiging Genesis 1:1-5

Lied 162: 1 & 6

1.     In het begin lag de aarde verloren 
       in het begin in de duisternis;
       God sprak zijn woord en het licht werd geboren,
       ’t licht dat vandaag onze dag nog is.

6.     In het begin riep God mensen tot leven,
       in het begin was het woord in hun mond.
       Wat was het goed om op aarde te wonen,
       wat was God blij dat de wereld bestond.

       
Gebed voor de opening van de Heilige Schrift

Lezing Job 1



Lied 941: 1 & 2

1.     Waarom moest ik uw stem verstaan?
       Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
       zo ongewende paden?
       Waarom bracht Gij / die onrust mij
       in ’t bloed is dat genade?

2.     Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
       Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
       al ’t oude en vertrouwde?
       O blinde schrik, – / mijn God, mag ik
       niet eens mijzelf behouden?

Lezing Job 2-3:1

Lied 941: 3 & 4

3.     Want ik zie voor mij kruis na kruis
       mijn weg langs en geen enkel huis
       waar ik nog rust zou vinden.
       Kom ik zo echt / bij U terecht,
       ben ik wel uw beminde?

4.     Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
       dat het zo goed is, dat die weg
       ook door uw Zoon gegaan is,
       en dat uw land / naar alle kant
       niet ver bij mij vandaan is.

Prediking met aansluitend orgelspel

Lied 801: 1, 3 & 6

1.     Door de nacht van strijd en zorgen
       schrijdt de stoet der pelgrims voort,
       vol verlangen naar de morgen,
       waar de hemel hen verhoort.



3.     Door de nacht leidt ons ten leven
       licht dat weerklinkt overal,
       dat ons blinkend zal omgeven,
       als ons God ontvangen zal.

6.     Eén van hart en één van zinnen,
       één in onze aardse strijd,
       in ons hemels overwinnen,
       één in tijd en eeuwigheid.

Voor- en dankgebed

Slotlied 769: 1 & 5

1.     Eens, als de bazuinen klinken,
       uit de hoogte, links en rechts,
       duizend stemmen ons omringen,
       ja en amen wordt gezegd,
       rest er niets meer dan te zingen, –
       Heer, dan is uw pleit beslecht.

5.     Mensen, kom uw lot te boven,
       wacht na dit een ander uur,
       gij moet op het wonder hopen
       dat gij oplaait als een vuur,
       want de Geest zal ons bestoken,
       nieuw wordt alle creatuur.

Zegen met gezongen AMEN

Collecte bij de uitgang


