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Dienst van de voorbereiding
Orgelspel: Ciacona in e moll, BuxWV 160 - Dietrich Buxtehude
Welkom
Stilte

(allen gaan staan)

Bemoediging en groet
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
A. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
V. Die trouw blijft tot in eeuwigheid
A. en niet loslaat wat Zijn hand ooit begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed
V.
Goede God
hier zijn wij dan, in uw huis
K.
Maar met onze gedachten
zijn we er nog niet helemaal bij
V.
Er is veel wat ons bezighoudt
ziekte, zorgen, verdriet en pijn
K.
En daarom vragen wij U:
help ons, geef ons rust
V.
en ruimte in ons hoofd en in ons hart
Doe ons hier thuiskomen
Allen: Amen
Psalm 91: 1 en 2

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed, drie keer meegebeden met kyriëacclamatie 301d
Lied 898: 1 en 3
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Gesprek met de kinderen, we zingen ‘Als wij verhalen delen’

Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Job 1:6-22
Lied 909
Schriftlezing uit Job 30:20-31
Lied 945
Overweging
Muziek: recitatief en bas-aria uit Cantate BWV 73 van J.S. Bach
door André Nolden, bariton en Herman Lodder, orgel.
Ach, unser Wille bleibt verkehrt,
Bald trotzig, bald verzagt,
Des Sterbens will er nie
gedenken;
Allein ein Christ, in Gottes Geist
gelehrt,
Lernt sich in Gottes Willen senken
Und sagt:

Ach, onze wil blijft verkeerd,
soms koppig, soms moedeloos,
aan sterven wil hij nooit denken;
alleen een christen, in Gods Geest
onderwezen,
leert buigen voor Gods wil
en zegt:
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Herr, so du willt,
So presst, ihr Todesschmerzen,
Die Seufzer aus dem Herzen,
Wenn mein Gebet nur vor dir gilt.

Heer, als u wilt,
drijf, o smarten van de dood,
de zuchten uit mijn hart
wanneer ik alleen tot u bid.

Herr, so du willt,
So lege meine Glieder
In Staub und Asche nieder,
Dies höchst verderbte Sündenbild,

Heer, als u wilt
leg dan mijn ledematen
in stof en as terneer,
dit meest verdorven beeld van de
zonde.

Herr, so du willt,
So schlagt, ihr Leichenglocken,
Ich folge unerschrocken,
Mein Jammer ist nunmehr gestillt.

Heer, als u wilt,
sla dan, o doodsklokken,
ik volg onverschrokken,
mijn verdriet is van nu af gestild.

Dienst van het antwoord
Lied 916
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
Slotlied 919
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:

Orgelspel: Fuge in C dur, BuxWV 174 - Dietrich Buxtehude
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