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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.:
Barmhartige God
naar Psalm 84
naar uw huis zijn wij gekomen
omdat wij bij U rust willen vinden
k.:
omdat wij bij U thuis willen zijn
omdat we het bij U goed willen hebben
wie we ook zijn, waar we ook vandaan komen
v.:
Geef ons dan ook rust
doe ons hier thuis zijn
als uw kinderen
k.:
Zie naar ons om
en breng vrede in ons hart
v.:
Van U verwachten wij onze hulp, God
onze redding, ons heil
k.:
Hoor ons daarom aan
en heet ons welkom in uw huis
Allen: Amen
Psalm 84: 1 en 6

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed
2

Glorialied 103c: 1 en 2
Gesprek met de kinderen, we zingen lied 716
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Deuteronomium 5:6-21
Lied 320: 1, 3 en 5
Schriftlezing uit Mattheüs 18:21-35
Lied 537: 1, 3 en 4
Overweging
Orgelspel
Lied 718
Gedachtenis, we zingen lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Toelichting op het project van KerkinActie in Colombia
Collecte
Zending en zegen.
Slotlied: Möge die Straße - Irische Segenswünsche
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4.
Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht
verlässt;
Er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust dich
nicht zu fest.
Und bis wir uns…
Vertaling:
1.
Moge de weg ons samenbrengen en de wind in jouw rug zijn
moge de regen zacht vallen op jouw velden en warm de
zonneschijn op jouw gezicht.
Refrein:
En tot we elkaar weerzien, houdt God jou vast in zijn hand
4.
Tot we elkaar weer zien, hoop ik, dat God je niet verlaat.
Hij houdt jou in zijn handen, maar niet té stevig
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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