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Thema: 
ADEM ONS OPEN

In deze dienst zal Robbin Pennings zijn geloof belijden

voorganger ds. Helma van Loon
organist Sietse Strating
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VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom
De kaarsen worden aangestoken

Lied: Kom, adem ons open

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de Naam van de Heer, Schepper en Herschepper van de hemel en de aarde.

Hij is het die ons tot leven wekt, 
ons tot nieuwe mensen maakt door de beweging van zijn Geest.
Genade en vrede zij u van God, onze Vader, en van Jezus, onze Heer,
door de Heilige Geest, die ons hier samenbrengt. 

A Amen.

Lied:  ‘God die met mensen is’, mel. LB 672

1 Kom zing op deze dag met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht, de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord, dat God met mensen is.

2 Dat God met mensen is, dát willen wij beamen
in woorden en in daad, met hart en handen samen.
Zijn Geest door-ademt ons, bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is, wil met ons verder gaan!

Inleiding

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

Glorialied: LB 413: 1 en 2

Gebed afgesloten met LB 333

SCHRIFT

Schriftlezing OT: Ruth 2

Lied: LB 686: 1

Evangelielezing: Johannes 20: 20-22
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Lied: LB 686: 3

Overdenking

Orgelspel

Lied: Gezang 86: 5 en 3 (LvK)

OPENBARE BELIJDENIS VAN GELOOF 

Presentatie

Handoplegging en zegen

Geloften
V: Wil je als bevestiging van je doop, waarmee je eerder in de gemeente van Christus werd
opgenomen, nu bewust kiezen voor je plaats en aandeel in de gemeenschap die
samengeroepen is rondom Schrift en Tafel, met lofzang en gebed, om van daaruit in de
Geest van God, die liefde is, te leven en te werken in de wereld?
Wat is daarop je antwoord, Robbin Pennings?

Verwelkoming
V: Wilt u deze geloofsleerling opnemen in uw midden, met hem Gods naam hoog

houden en hem dragen in uw gebed?  
Allen: Ja, dat beloven wij.

Lied: Heer, machtig God, ik loof U
Heer, machtig God, ik loof U, van uw grootheid wil ik zingen, 
ja uw naam, uw majesteit, prijs ik telkens weer, 
als mijn ogen zien de wond’ren van ’t heelal.

Heer, als ’k aanschouw de hemel, zon en maan en de sterren,
die uw hand heeft voortgebracht, wat is dan de mens, 
dat U aan hem denkt. Toch ziet U naar mij om en hebt mij lief.

Als ik tot U spreek, weet ik dat U hoort, 
want U heeft mij lief, geeft mij perspectief – 
ik zing mijn leven lang; U leeft, U leeft, dat is wat ’k geloof.

U maakte mij zo godd’lijk, ’k ben gekroond als een koning –
al wat leeft, mij toevertrouwd, toont uw heerlijkheid,
uw veelvuldigheid, ja, openbaart uw macht, uw scheppingskracht.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Na ‘en we bidden’, zingen: Kom, adem ons open

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. (bij de uitgang) zending 

Slotlied: LB 675

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

Orgelspel
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