Kampeerweekend 2019
Thema: De wereld in!

Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt

Welkom en mededelingen- ouderling van dienst
We zingen lied 216 Dit is een morgen: 1 en 2
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dan voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige aarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Bemoediging en groet
We zingen lied 216:3
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.
Gebed
We zingen opwekking 148 Gods volk wordt uitgeleid
Gods volk wordt uitgeleid,
zij gaat met vreugde voort,
en de bergen en de heuv’len
juichen rondom haar.
Alles zingt erbij,
zelfs de bomen zijn blij
en zij klappen voor hun God.
En de bomen in het veld
zullen klappen voor Hem...
En wij gaan vrolijk voort.

Inleiding thema
Lezing: Genesis 12:1-9
We zingen lied 806 Zomaar te gaan
Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ‘t beloofde land
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kind’ren groot.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs,
straks wonen wij in een paradijs.
Overweging
Hoe ga jij de wereld in?
Gebeden
Collecte
We zingen opwekking 404 Laat de vlam weer branden
Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar-en dag en nacht
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten
naar een liefde die verwarmt.
Refrein: Laat de vlam weer branden,
als een helder baken;
als heraut van ‘t morgenuur.
Laat het lied weer sprank’len,
laat de liefde branden,
als een vuur, als een vuur.
De liefde roept, de waarheid spreekt;
dat is de kracht waarmee wij gaan,
om hen die vallen, hen die wank’len
op te vangen in uw naam.
Refrein:
Zegen
Gezongen amen

