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Zondag 24 februari 2019

Zo is hier elke dag: de bloemen
gaan de perken te buiten, bomen
waaien in het honderd, en overal
stroomt klaarte toe
als volk voor een voetbalwedstrijd.
Reeds komt de zon het terrein opgelopen, stralend van zelfvertrouwen.
En even sterk zijn hier de dichters.
Hun stevige beelden bewerken de realiteit
als boeren het land,
een hele werkelijkheid kunnen zij
in hun armen dragen.
Ik hou van dit land.
Als ik ooit uitwijk neem ik het mee.
Ik zal zijn naam noemen
en het zal me volgen.
Herman de Coninck

Voorganger: ds. Willem de Boer
Organist: Frank den Herder

Orgelspel: ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ (J.S. Bach)
Welkom
Stilte (staande)
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 begon.
V. De Heer zij met u!
A.

Drempelgebed –
K.:
Kostbaar is uw liefde, God,
hoog als de hemel.
Allen: Tot in de wolken
reikt uw trouw.
K.:
U spreekt goede woorden,
elke dag opnieuw.
Allen: U bent de redder
van mens en dier.
K.:
Bij U schuilen wij,
U bent goed voor ons,
U bent de bron van leven.
Allen: Door úw licht
zien wij licht.
K.:
Kostbaar is uw liefde, God,
hoog als de hemel.
Allen: Amen.

(Naar Psalm 36)

Zingen: Psalm 19 vers 1 en 2 ‘De hemel roemt de Heer’
Gebed

Zingen: Lied 305 ‘Alle eer en glorie’
Met de kinderen –
Zingen: ‘Liefde is blij zijn’

Liefde is zingen, is wit en is groen.
Liefde is zacht, is een kus in ’t plantsoen.
Liefde is leven, je ademt weer op.
Liefde is geven, is leven met God.
Over de belofte … ‘De moeder de vrouw’ & ‘De moeder het water’ (Blz. 8 en 1)
Zingen: Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’

… de liefde ‘Voor een dag van morgen’ & ‘Het geschenk’ (Blz. 2 en 3)
Zingen: Lied 791 vers 1, 2 en 6 ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’
… het geloof ‘Op de hoge’ (Blz. 4 en 5)
Zingen: Lied 351 ’In U zijn wij begrepen’

… de hoop ‘Sonnet’ & ‘Winter’ (Blz. 6 en 7)
Zingen: Lied 422 ‘Laat de worden die we hoorden’
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’
Mededelingen
Collecten –
1e – Deze collecte is bestemd voor de Contactcommissie Voor Ouderen die
onder andere de bloemengroet verzorgt.
2e – Deze collecte is bestemd voor de Basiscatechese.
Zingen: Lied 704 ’Dank, dank nu allen God’
Zegen
Zingen:

Orgelspel: ‘Nun danket alle Gott’ (J.S. Bach)

WAT IS POËZIE MEER
DAN WAT LETTERS
DIE EEN BRES SLAAN

Loesje

