Orde van dienst zondag 17 juli 2022

Wat maak je me nou?

Orgelspel voor de dienst
Lied
Psalm 67: 1 God zij ons gunstig en genadig
Aansteken van de tafelkaarsen
Welkom
Lied
Word stil
Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn.
Want heilig is de grond, waar Hij aan ons verschijnt.
Hij vestigt hier Zijn tent, een hart dat eerbied kent.
Word stil nu de Ene tot ons komt en onder ons wil zijn.
Word stil nu de Ene ons omstraalt, ons koestert in zijn licht,
een heilig vuur dat brandt, een wenkend vergezicht,
van alle licht de bron, weldadig als de zon.
Word stil nu de Ene ons verschijnt, ons koestert in Zijn licht.
Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot Zijn tempel maakt.
Hij vult ons met Zijn kracht, met liefde die ons raakt.
Hij roept Zijn vrede uit, die iedereen omsluit.
Word stil, nu de Ene tot ons komt, ons tot Zijn tempel maakt.

Bemoedigingen groet
Blik op de week
Gebed
Kinderlied (met filmpje)
Op reis
https://www.youtube.com/watch?v=J_1UVsdSSvw
Bij de schatkist
Bijbellezing
Lied
Bijbellezing
Lied

Habakuk 1: 1-11
Psalm 142: 1 en 6 Tot God de Heer
Habakuk 1: 12-17
942 Is sta voor U in leegte en gemis

Overdenking
Muziek
Lied

Onze Vader (melodie ‘I am Sailing')

Onze Vader, onze Vader, ging Uw naam maar in het rond,
als een lopend vuur van liefde, morgenlicht en warmtebron.
Werd Uw rijk van recht en vrede, door de mensen, maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie, tot een hemel hier op aard.
Laat niet af van deze wereld, geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander, zonder baat of winstbejag.
Wees genadig en vergevend, zoals wij dat willen zijn,
maar vernietig al wat kwaad is, onze Vader, maak ons vrij.
Want door wie bestaat de aarde, en de hoop op haar behoud,
door wie anders, onze Vader, door wie anders dan door U.

Mededelingen
Gebeden
Slotlied
Zegen
Uitleidend orgelspel

919: 1, 3 en 4 Gij die alle sterren houdt

Welkom voor koffie, thee en limonade!

