Orde van de dienst

Orgelspel
Woord van welkom
Zingen: Lied 612 – Wij komen als geroepen (staande)
Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp mogen we zoeken en vinden
in de Naam van onze God: ‘Ik zal er zijn voor jou’
a: ZIJN NAAM ZAL UITEINDELIJK ALLES GOED MAKEN
VREDE, LICHT EN LEVEN VOOR ALLE MENSEN
v: Wij groeten elkaar met de liefde
en goedheid van die God
a: VADER, ZOON EN HEILIGE GEEST
v: Heer, wij staan hier voor U
met ons geloof en onze twijfel
met onze kracht en onze zwakheid,
met onze vreugde en ons verdriet.
a: HEER BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE
EN SCHENK ONS DE ADEM VAN UW GEEST. AMEN.

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld,
wij, die God weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard,
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard.
Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt,
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft,
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.
Gebed voor de opening van het Woord
Lezing: Jesaja 6 vers 1- 8
Zingen: Psalm 138 vers 1 en 4
Lezing: Lucas 5 vers 1 - 11
Zingen: Lied 531 – Jezus die langs het water liep
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: Lied van de maand: 533 – Daar komt een man uit Nazareth

Zingen: Psalm 31 vers 1, 4, 6 en 13

Geloofsbelijdenis

Stilstaan bij het leven

Zingen: Lied 985 – Heilig, heilig, heilig…

Zingen: Tussentijds 217 “Wij die met eigen ogen”,

Gebeden,

tekst Huub Oosterhuis - melodie ‘Ik wil mij gaan vertroosten’

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.

Dankgebed, voorbede, stilgebed en ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven en Orgelspel
Zingen: Lied 362 - Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Zending en Zegen: Amen, amen, amen.
Orgelspel

