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VOORBEREIDING
Muziek

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)

Lied: LB 27: 1 en 7

1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!

7 O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.

Stilte    

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301g

Glorialied: LB 867

1 Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
Zo hoog de hemel niet
of daarheen reikt het lied,
de aarde niet zo wijd,
of God wordt lof bereid,
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.

2 Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
De kerk zingt schoon en luid
het lied dat niemand stuit,
het hart is ’t bovenal,
dat eeuwig zingen zal.
Loof overal, loof al wat adem heeft,
loof God die leeft.
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SCHRIFT

Gebed

Lezing Oude Testament: Genesis 8: 6-22
Na verloop van veertig dagen deed Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht
open en liet een raaf los. Deze bleef heen en weer vliegen totdat de aarde droog was. Ver-
volgens liet hij een duif los om te zien of het water verder gedaald was. Maar de duif kon
nergens een plekje vinden waar ze kon neerstrijken om te rusten en kwam bij hem terug in
de ark, want overal op de aarde was nog water. Hij stak zijn hand uit, pakte haar en nam
haar weer bij zich in de ark. Hij wachtte nog zeven dagen en liet de duif toen opnieuw los.
Tegen de avond kwam ze bij hem terug – met een jong olijfblad in haar snavel. Toen wist
Noach dat het water op de aarde verder gedaald was. Weer wachtte hij zeven dagen en
daarna liet hij de duif nogmaals los. Ze kwam niet meer bij hem terug. In het zeshonderd-
eerste jaar van Noachs leven, op de eerste dag van de eerste maand, was het water van de
aarde verdwenen. Noach maakte het dak van de ark open en keek rond – de aarde was
drooggevallen. Op de zevenentwintigste dag van de tweede maand was de aarde droog.
Toen zei God tegen Noach: ‘Ga de ark uit, samen met je vrouw, je zonen en de vrouwen van
je zonen. Laat ook alle dieren die bij je zijn naar buiten gaan: vogels, vee en alles wat op de
aarde rondkruipt. Ze moeten weer vruchtbaar zijn en talrijk worden en de aarde bevolken.’
Hierop ging Noach naar buiten, samen met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn
zonen. Ook alle dieren gingen de ark uit, soort bij soort, alle vogels, en alles wat op de aarde
rondkruipt.
Noach bouwde een altaar voor de HEER; daarop bracht hij brandoffers van al het reine vee
en alle reine vogels. De geur van de offers behaagde de HEER, en hij zei bij zichzelf: Nooit
weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt, van zijn
jeugd af aan, is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden, zoals ik nu heb
gedaan. Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten,
zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.

Lied: LB 670: 2

2 Uw naam is Trooster. Gij geleidt,
o goddelijk geschenk, ons voort,
o balsem die ons werd bereid,
o bron van vuur, o levend woord.

Evangelielezing: Johannes 16: 16-22
‘Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.’
Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: ‘Wat betekent wat hij nu zegt: “Nog een
korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? En: “Ik ga naar
de Vader”? Wat betekent “nog een korte tijd”? Wat bedoelt hij toch?’ Jezus begreep dat ze
hem iets wilden vragen. Hij zei: ‘Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met “Nog een
korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug”? Waarachtig, ik
verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd
zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. Ook een vrouw die baart heeft het zwaar
als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet
meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. Jullie hebben nu verdriet,
maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. 
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Lied: LB 670: 7

7 Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

We luisteren naar een lied van 3JS: Voor hen die wachten

Overdenking

Muziek

Lied: LB 342

1 In God de Vader op zijn troon
geloven wij, en in de Zoon,
uit God geboren voor de tijd –
Hem zij de macht, de majesteit!

2 En in de Geest, die ons geleidt,
geloven wij: dat er altijd
een Trooster is, zacht als de wind,
een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep
en licht uit nacht tevoorschijn riep.
Lof zij de Zoon, die onze nood,
ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon
en als de zon ten hemel klom,
die aan de dag treedt op zijn tijd
en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd
ons kerk maakt: Christus toegewijd
tot wij, van alle kwaad bevrijd,
God zien in alle eeuwigheid.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader: LB 370

1 Vader, die woont in hemels licht, –
uw rijk geeft liefde een gezicht,
uw naam is waard de hoogste eer!
Wij bidden om een ommekeer:
wek doden op, maak armen rijk,
laat komen, Heer, uw koninkrijk.

2 Uw wil geschiede, goede God,
laat ons niet over aan ons lot,
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood.
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld.

3 Leid ons niet in verzoeking, Heer,
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk –
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.
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Slotlied: LB 655

1 Zing voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wonderen om u heen.

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zing dan de Heer een nieuw gezang!

3 Een lied van uw verwondering
dat nóg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.

4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil’ge tekens te verstaan.

5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Wegzending en zegen

Muziek
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