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VOORBEREIDING

Muziek

Welkom: ouderling van dienst

Drempelgebed
V Wij hebben U nodig, Heer, onze God,

voor een nieuw begin,
een nieuwe toekomst...
Wees ons nabij met uw sterkte.

A Amen.

Aanvangslied: LB 212: 1, 2, 3 en 4 (de gemeente gaat staan)

Bemoediging
V Onze hulp is in de Naam van de Heer,  

A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw houdt tot in eeuwigheid,

A die niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet

V De vrede van de Eeuwige is met u allen

A en zijn genade is met u! (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyrie en Gloria: LB 281: 1-4, 9 en 10

Gebed

Afscheid

Lied: God zij met je (melodie: LB 416)

1 God zij met je, heel jouw levensweg,
dat zijn vleug’len jou omarmen
en zijn liefde jou verwarme.
God zij met je heel jouw levensweg.
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2 God zij met je, heel jouw levensweg,
ook als schaduwen ooit dagen,
dat zijn licht jou verder drage.
God zij met je, heel jouw levensweg.

3 God zij met je, heel jouw levensweg,
waar de toekomst heen mag leiden,
dat zijn woord jou begeleide,
God zij met je, heel jouw levensweg.

De kinderen gaan met hun lantaarntje naar de kindernevendienst

Lezing OT: Jesaja 66: 10-14
Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en
juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met
haar jubelen. Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie
drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je
zogen en verkwikken. Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als
een rivier naar haar toe stromen, de rijkdom van alle volken als
een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de
heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals
een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem
zul je troost vinden. Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je
botten zullen gedijen als het jonge groen. De HEER zal zijn diena-
ren zijn macht tonen en zijn vijanden zijn verbolgenheid.

Lied: LB 1010: 1 

Evangelielezing: Lucas 10: 1-9
Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee
aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar hij van
plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar
arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij
arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg, en



bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem
geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee, en groet
onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst:
“Vrede voor dit huis!” Als er een vredelievend mens woont, zal
jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terug-
keren. Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want
de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het
andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet
dan wat je wordt voorgezet, genees de zieken die er zijn en zeg
tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie bereikt”.’

Lied: LB 1010: 2

Overdenking

Muziek

Lied: LB 362: 1 en 2
TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Lied (als de kinderen terug zijn): LB 397

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

Slotlied: LB 423: 1, 2 en 3 (de gemeente gaat staan)

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)
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