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VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Lied: LB 218 (de gemeente gaat staan) 

1 Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag.

2 Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon.
Dank U dat U ons wilt bewaren, kracht en levensbron.

3 Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei.
Dank U voor zoveel goede dingen, dank U dat ik groei.

4 Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om.
Dank U voor vrienden en voor vreemden die ik tegenkom.

5 Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan.
Dank U – o God, ik wil U danken dat ik danken kan.

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,
A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 
A Amen. (de gemeente gaat zitten)
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Lied: Psalm 8b: 1 – 4

1 Zie de zon, zie de maan, zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2 Hoor de zee, hoor de wind, hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3 Ruik een bloem, ruik een vrucht, ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4 Voel je hart, voel je huid, voel je adem als je fluit.
Mensen ontelbaar, overal vandaan.
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.
Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Inleiding

Kyrie: LB 836: 1, 4 en 5

1 O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid, en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld, met liefde zijn vervuld.

4 Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is, hoe schoon uw vrede is.
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5 Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
stille stem in ’t hart, o stille stem in ’t hart.

Opmaat naar het Gloria

Glorialied: LB 413: 1 en 2

1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 Alles wat U prijzen kan, U, de eeuwige, ongeziene.
Looft uw liefde en zingt er van. Alle engelen die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe: ‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

SCHRIFT

Gebed, afgesloten met LB 333
Kom Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt.

Evangelielezing: Lucas 12: 22-32
Hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Daarom zeg Ik jullie: maak je geen
zorgen over je leven, over wat je zult eten of drinken, noch over je
lichaam, over wat je zult aantrekken. Want het leven is meer dan
voedsel en het lichaam meer dan kleding. Kijk naar de raven: ze
zaaien niet en oogsten niet, ze hebben geen voorraadkamer en
geen schuur, het is God die ze voedt. Hoeveel meer zijn jullie niet
waard dan de vogels! Wie van jullie kan door zich zorgen te maken
één dag aan zijn levensduur toevoegen? Als jullie dus zelfs het
geringste al niet kunnen, waarom maken jullie je dan zorgen over
de rest? 
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Kijk naar de lelies, kijk hoe ze groeien. Ze werken niet en weven
niet. Ik zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als
een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat
en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg kleedt,
met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden, kleingelo-
vigen? Ook jullie moeten je niet druk maken over wat je zult eten
en wat je zult drinken, jullie moeten je niet door zorgen laten
kwellen. De volken van deze wereld jagen die dingen na, maar
jullie Vader weet dat je ze nodig hebt. Zoek liever zijn koninkrijk,
en die andere dingen zullen je erbij gegeven worden. Wees niet
bang, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie in zijn goedheid
het koninkrijk geschonken.’

Lied: LB 981: 1, 2 en 3

1 Zolang er mensen zijn op aarde, 
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft.

2 Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.

3 Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
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Evangelielezing (vervolg): Lucas 12: 33-40
‘Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Maak voor
jezelf een geldbuidel die niet verslijt, een schat in de hemel die
niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan
worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart
zijn. 
Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees
als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van
een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij
aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend
aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen voor de
maaltijd nodigen en hen bedienen. Gelukkig degenen die hij zo
aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort voor het
aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had
geweten op welk uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn
huis hebben laten inbreken. Ook jullie moeten klaarstaan, want de
Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’

Lied: LB 981: 4 en 5

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Overdenking

Orgelspel
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Lied: LB 939: 1 en 3

1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij uw hand, U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond waarop ik sta.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht,
leef ik in U, en U in mij.
Geen boze macht, geen kwaad gerucht,
niets is er dat mij van U scheidt.
Want U regeert, U overwint,
U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.
Totdat U komt, mij roept voorgoed,
bent U het doel van mijn bestaan.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte: 1. diaconie; 2. kerk; 3. Egypte (zomerzending)

Slotlied: LB 978 (de gemeente gaat staan)

1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.



2 Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

3 Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
’t Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Wegzending en zegen
ter afsluiting zingen: LB 416: 1

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Orgelspel

We drinken samen koffie en thee
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