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Voorganger: Ds. W Terlouw
Organist: Tijn Bouw

Welkom door de ouderling van dienst
Aanvangslied: ‘Bijeengeroepen’ (mel. ‘Geest van hierboven’ –
Lied 675)
Bijeengeroepen, uit onze huizen,
elk met zijn eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen, Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.
Bijeengekomen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu "amen".
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kinderen naar de kinderkerk
Gebed
Zingen: Psalm 15 : 1

Lezing: Psalm 15 : 1 – 5
HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?
2
Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
3
Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.
4
Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
5
voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.
Wie zo doet, komt nooit ten val.
Zingen: Lied 841 : 1 en 2
Lezing NT: 1 Petrus 2 : 9 - 12
9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk
van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich
verworven heeft om de grote daden te verkondigen van
hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht.
10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel
Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u
geschonken.
11 Geliefde broeders en zusters, u bent als
vreemdelingen die ver van huis zijn; ik vraag u dringend
niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens, die uw ziel
in gevaar brengen.
12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven,
opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw
goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de
dag waarop hij komt rechtspreken.
Zingen: Lied 834 Vernieuw Gij mij

Uitleg en verkondiging
Zingen: Lied 802 : 1, 4, 5 en 6 Door de wereld gaat een woord
Pastorale mededelingen
Gebeden
Gaven
Zingen: Lied 838 O grote God die liefde zijt
Zegen

