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VOORBEREIDING
Orgelspel

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 284
Christus, Gij zijt het licht in ons leven!
Levende vlam, doof niet meer uit,
want in uw licht zien wij elkaar.

Stilte

Bemoediging en groet
Onze hulp is de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede zij met u allen. 
Amen.

Inleiding + uitleg bloemschikken

Kyriegebed met als refrein: het kyrie van LB 547 (gezongen)
Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

Lied: LB 547 (orgel)

SCHRIFT
Gebed

Schriftlezing: Genesis 18: 1-8
De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de
dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling
drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep en zei:
‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik zal wat water voor u laten halen
zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal
u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat.
Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uit-
nodiging graag aan.’
Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak
deeg en bak brood.’ Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uit-
zag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk,
nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen
staan onder de boom.
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Lied: LB 231

1 Dank U, dat wij samen eten, amen, amen.

2 Zegen, Schepper, heel ons leven, amen, amen. 

Schriftlezing:  Johannes 10: 11-18
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling,
iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de
steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en
jaagt de schapen uiteen; de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen.
Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij
kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere
schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar
mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 
De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Niemand
neemt mijn leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen
– dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen.

Lied: LB 969: 1 en 3 (gezongen), 2 en 4 (gesproken)

1 In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

3 Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt
als kinderen om uw Vader heen,
en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.

Preek

Orgelspel (LB 969)
TOEWIJDING

Lied: LB 561: 1-3 (gezongen), 4 en 5 (gesproken)

1 O Liefde die verborgen zijt
in diepe stilten eeuwigheid,
erbarm U over ons bestaan,
het wordt verraden en verdaan.

2 Hoe achtloos in ons midden wordt
het kostbaar mensenbloed gestort
en in het onbarmhartig licht
het kruis des Heren opgericht.

3 De minsten van de mensen zijn
daar uitgestrekt in angst en pijn.
Tot aan het eind der wereld lijdt
Christus in hun verlatenheid.

4 O Liefde uit de eeuwigheid
die met ons mens geworden zijt,
wij bidden, laat ons niet alleen
in al het duister om ons heen,
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5 opdat ook wij o Heer U niet
verlaten in uw diep verdriet
maar bij U zijn in al de pijn
waarmee de mensen mensen zijn.

Gebeden

Slotlied: LB 968: 2, 4 en 5

2 Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kinderen van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs.

4 In ’t woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt de bruid, 
de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.

5 Met God zijn wij verbonden,
met Vader, Zoon en Geest,
met alwie overwonnen,
alwie zijn trouw geweest.
Bewijs ons uw genade,
dan zingen wij bevrijd
de glorie van uw daden,
in tijd en eeuwigheid.

Zending en zegen

Orgelspel


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

