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Orgel

Prelude in d-mineur, WTK I

J.S. Bach

Aansteken van de kaarsen
de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken

10.00 uur

“Weet dat ik leef van zijn genade
Hij is het die mijn roepen hoort.”

Introitus

Psalm 33: 2, 5

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

naar Psalm 33
Onze ziel verwacht de Heer
Hij is onze hulp en ons schild.
Ons hart is in Hem verblijd,
Ja, op zijn heilige Naam vertrouwen wij.
Zie, het oog van de HEERis over wie Hem vrezen,
op hen die op Zijn goedertierenheid hopen,
Uw goedertierenheid zij over ons,
zoals wij op U hopen. Amen

uit Psalm 4
”Laat uw genade ons met haar troost verrijken..”.
uit Psalm 90

de gemeente gaat zitten

Kleur: groen
Voorganger:
Ouderling:
Diaken:
Organist:
Lector:

ds. Bert Aalbers, Maarssen
Corinth van Schaik
Marianne Vedder
Diederik Bos
Henriëtte Satumalaij

Zingen

Psalm 33: 7, 8

Smeekgebed

…daarom roepen wij tot U:
Heer ontferm U

Glorialied

Psalm 66: 3, 2

(staande gezongen)

Dienst van de Schriften
Groet
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De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed voor de opening van het Woord

Dienst van Gebeden en Gaven

Gesprek en Lied met de kinderen

Diakonale en pastorale mededelingen
Dankgebed en voorbeden
na iedere intentie: …... zo bidden wij

s
s
a k k ks k z k ks ks ks ks k k
Heer, on-ze God,

wij bid-den U, ver -hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader
Collecten

1. Kerk in Actie-Werelddiaconaat

2. Kerk

tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche
Gebed over de gaven
Wij bidden U eerbiedig: zegen onze gaven,
want wie zijn wij dat wij in staat zouden zijn
zulke vrijwillige gaven te schenken?
Want het komt alles van U en wij geven het U uit uw hand.
Amen

Schriftlezing

Exodus 33:12-19

Zingen

Psalm 90: 7, 8

Slotlied

Schriftlezing

2 Korinte 12:7-10

Zending en zegen

Acclamatie

Gezang 466: 1, 3 (LvdK) (zie inlegvel)

de gemeente gaat staan
Gezang 423: 1, 2, 3 (LvdK) (zie inlegvel)

Uitleg en Verkondiging Wij leven van genade
Je hebt genade gevonden in mijn ogen,
ik ken je bij name! (Exodus 33:17)

Orgelspel

mijn genade is voor jou genoeg;
want de kracht wordt in zwakheid volbracht! (2 Korinnte 12:9)

Orgel

Vor deinen Thron tret’ ich, BWV 668 J.S. Bach

Zingen

Gezang 487: 1 (LvdK) (zie inlegvel)
Psalm 139: 1, 2, 8, 9

Vanmiddag om 15.00 uur geven studenten van het Utrechts Conservatorium hier een concert ‘Rondom Bach’. Zij voeren o.m. Kantate BWV 35 uit.
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Gezang 466

Gezang 423

Als God, mijn God, maar voor mij is,
wie is er dan mij tegen?
Dan werken druk en droefenis
mij nochtans tot een zegen;
dan waakt alom een eng’lenwacht,
dan zie ik sterren in de nacht,
en bloemen op mijn wegen.

Ach, blijf met uw genade,
Heer Jezus, ons nabij,
opdat ons nimmer schade
des bozen heerschappij.

Ik heb mijn God, dat is genoeg,
ik wens mij niets daarneven.
Veel meer dan ’t meeste dat ik vroeg
is mij in Hem gegeven:
mijn hoogste goed, mijn troost in smart,
het enig rustpunt van mijn hart,
mijn eeuwig licht en leven.

Licht Gij ons met uw stralen,
o, Licht der wereld, voor,
opdat wij niet verdwalen
of struik’len op ons spoor.
Vervul dan met uw zegen
onz’ armoe, rijke Heer,
en zend op onze wegen
uw kracht en goedheid neer.

Gezang 487
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
♪ Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
♪ Zo komt Hij steeds met stille overmacht,
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
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