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-

de klok wordt geluid

-

orgelspel

Verwelkoming

Zingen: liedboek,216
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Stilte, Bemoediging

op de drempel

Toelichting

afbeelding van de eeuwenoude Icoon van de drie-een-voudigheid
Inkeer, vergeving, nieuw begin,
En tussen door zingen, :
Liedboek 103 e:
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam.
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft. (3x)
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Gloria: zingen: liedboek 704 vers 3
3. Lof, eer en prijs zij God
die troont in ‘t licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk

.
Rond de Schriften

Bidden om de Heilige Geest
Voor de kinderen.. afbeelding van Picasso de Vredesduif

Lezing: Exodus 34,4-9
Zingen: Psalm 100 vers 4
want God is overstelpend goed,
die ons doet ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.
Schriftlezing: Johannes 3,1-15

Jezus en Nicodemus
1

Zingen: liedboek 323
1 Hoor maar ik kan niet horen, mijn oren dichtgestopt
mijn adem opgekropt mijn hart van leegte zwaar.
ik ben nog niet geboren. Ik ben niet ik. niet waar.

2 hoor maar ik wil niet horen Zou ik uw woord verstaan
ik moest uw wegen gaan, u volgen hier en nu.
Ik durf niet zijn geboren en leven toe naar U.

3 Hoor, roept Gij in mij oren en jaagt mijn angst uiteen.
O stem door merg en been, verwek mij uit het graf,
uw mens opnieuw geboren ,o toekomst, laat niet af.

woorden bij het Woord: vragen maakt vrij
Zingen: Liedboek 221, 1 en 2

1 zo vriendelijk en veilig als het licht, zoals een mantel om mij heengeslagen.
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, ik roep zijn naam bestorm hem met mijn vragen
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt, wil mij behoeden en op handen dragen.
2 want waar ben ik als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden waart Gij niet bereid om als ik val mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt, ik moet in lief en leed naar U verlangen
Gaven en Gebeden
Geloof Belijden, met het voorlezen van Liedboek 342:
in God de Vader op zijn troon…….
Gebeden, danken en voorbede
Stil gebed
Onze Vader gezongen.. (liedboek 369b)
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Zegen Gesproken, liedboek 426
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht
zingen Amen 3x
Zingen, Liedboek 416

1. Ga met God en Hij zal met je zijn:
Jou nabij op al je wegen
Ga met God en Hij zal met je zijn:
Met zijn raad en troost en zegen
2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn
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