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Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt
Organist: Tijn Bouw

Welkom en mededelingen-ouderling van dienst
Lied 288 Goedemorgen, welkom allemaal (2x)
Met wie zit je hier?
Bemoediging en groet
Lied 971 Zing een nieuw lied: 1 en 2
Kindermoment
Gebed voor de nood van de wereld
Lied 939 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht: 1, 3
Lezing: Psalm 8
Lied 8b Zie de zon, zie de maan: 1-4
Lezing: Handelingen 2: 41-47
Lied 838 O grote God die liefde zijt: 1 en 2
Overweging
Lied: wil je opstaan en mij volgen? (bundel Iona 40)
1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?
2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij! ,
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Collecte- kinderen komen terug
gebeden
Lied 970 Vlammen zijn er vele: 1, 2, 3 en 4
Zegen met gezongen amen

