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dhr. Jan Berghuis
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Dienst van de voorbereiding
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.:
Trouwe God
naar Psalm 13
in de wereld waaruit wij komen
is het soms zo moeilijk iets van U te merken
k.:
Soms lijkt het wel alsof U ons vergeten bent
alsof U zich voor ons verborgen houdt
Maar God, dat hebben we mis, toch?
v.:
U hebt toch beloofd dat U trouw bent
tot in eeuwigheid
dat U ons nooit loslaat?
k.:
Daarom: als wij bidden
geef ons dan antwoord
laat ons merken dat U er bent
v.:
Wij vertrouwen op uw liefde, God
wij beroepen ons op uw trouw
Allen: Amen
Psalm 84: 1 en 6

(hierna gaan allen zitten)

Kyriëgebed
Glorialied 939: 1 en 3
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Gesprek met de kinderen
Kinderlied ‘Je mag er zijn’
Dienst van het Woord
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing uit Jesaja 49:14-16
Lied 864: 1 en 3
Schriftlezing uit Lucas 8:26-39
Lied 942
Overweging
Orgelspel
Dienst van het antwoord
Lied 918
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Mededelingen
Collecte
De eerste collecte is bestemd voor de ontwikkelingsorganisatie
S.O.S. kinderdorpen.
SOS Kinderdorpen is een kinderontwikkelingsorganisatie met 70 jaar
ervaring en actief in 137 landen en gebieden. Zij heeft verregaand
inzicht in hóe zij het uiteenvallen van families kan voorkomen en hóe
er voor kinderen kan worden gezorgd die er alleen voor staan. Onze
SOS moeders en medewerkers zijn getraind om trauma’s die kinderen
hebben opgelopen te begrijpen en er goed mee om te gaan. We
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bekijken de specifieke situatie van ieder kind en zijn omgeving. Zo
krijgt elk kind de steun die het echt nodig heeft.
De opbrengst van de tweede collecte gaat naar het Spiritueel Café.
Slotlied 834
Zending en zegen. De zegen wordt besloten met het gezongen:
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