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voorganger: ds. Harry Smit
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen:Lied 601 vers 1, 2 en 3
Onze Hulp 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 nooit loslaat wat zijn hand begon.
V: Genade en vrede zij u
van God de Vader
en van Jezus Christus, onze Heer,
door de Heilige Geest.
A: Amen
We kijken en luisteren naar ‘Heb het leven lief’
gezongen door Elske de Wal met beelden van Blue Planet
https://www.youtube.com/watch?v=FJUycDcvkw0
Gedicht ‘Ik heb het leven lief’ (Toon Hermans)
Ik heb het leven lief, de mensen en de dieren
De zeeën en rivieren, ik heb het leven lief
De trieste ochtendkrant, ze zal mij niet benauwen
Ik blijf van het leven houden, tot aan de laatste dag
Al zijn ze nog zo droef, de dingen die gebeuren
Er komen nieuwe kleuren, met elke nieuwe dag
Ik heb het leven lief, ik heb het nooit verzwegen
Het wonder van bewegen, de vreugde van het bestaan
Ik heb het leven lief, ben blij dat ik ben geboren
Dat ik kan zien en horen, een hart kan horen slaan
Ik heb het leven lief, hoe dikwijls ik ook faalde
De tol die ik betaalde, daarvan heb ik geen spijt
Ik heb het leven lief, Ik schreeuw van de daken,
ik zal er wat van maken, ik heb het leven lief
Ik heb het leven lief, het sterke en het broze
Het blije en het boze, ik heb het leven lief
Ik heb het leven lief, de hoge regenbogen
De glimlach in je ogen, ik heb het leven lief
En jij, mijn liefste jij, jij hebt me van jouw leven
Het mooiste stuk gegeven, ik heb het leven lief
Want jij, mijn liefste jij, jij gaf me zoveel dingen
Jij hebt mij leren zingen, ik heb het leven lief
Zingen: “Hartgrondig mogen wij op aarde leven” (Lied 68 uit Zingenderwijs, melodie Lied 101)

1. Hartgrondig mogen wij op aarde leven,
volmondig van geluk en liefde spreken.
God zegent ons, bevestigt ons bestaan,
geeft ons ruim baan.
2. In bloei gezet door Gods barmhartigheden
dromen wij van een wereldwijde vrede,
een nieuwe aarde waar God bij ons woont,
is onze hoop.
3. Als vreemdelingen leven wij op aarde
zolang zij zich vervreemdt van Gods genade,
wij aarden niet waar men zich niet bekeert,
waar onrecht heerst.
4. Wij mogen werken aan de grote vrede,
biddend en zingend, dienend en hoopgevend,
wij vieren Gods beloften en wij doen
wat God bedoelt.
Gebed om het licht van de heilige Geest
Lezing: Numeri 35 vers 6 – 18 vertaling: NBV21
Zingen: Lied 43 vers 1 en 3
Lezing: Matteüs 5 vers 38 – 42 - vertaling: NBV21
Zingen: Lied 791 vers 1, 2, 4 en 6
Overdenking
Muzikale meditatie
Gebeden: met mogelijkheid om een kaarsje aan te steken
We zullen nu eerst stil worden
een stilte waarin je in gedachten of misschien ook wel thuis daadwerkelijk
een kaarsje aan kunt steken om aan iemand te denken.
Heilige Geest,
aanvaard dit gebed van ons,
die trachten U toe te vertrouwen
wat in ons hart leeft…
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader (gezamenlijk gebeden)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen onder andere over collectedoel en ook worden de Koningskinderen uitgenodigd terug te komen
om bij ons te zijn als wij de zegen ontvangen.
Slotlied: Lied 657 vers 1 en 4
Zegen - (gezongen ‘Amen’)

