Liturgie 29 mei 2022 10:00 uur
Voorganger: ds. M.C.L. Oldhoff, organist: Cees van der Slik
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 146: 1 en 2
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den HEER uw God.
Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?

Stil gebed / Bemoediging en groet
Aanvangstekst
Johannes 14: 18 “Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.”

Zingen: Psalm 146: 3
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard
woont, is in zijn hand bewaard.

Gebod van God
Zingen: ELB 312
Jezus vol liefde,
U wilt ons leiden
Wij prijzen U
als onze Heer
Kom met Uw kracht o Heer
en vul ons tot Uw eer
kom tot Uw doel met
ieder van ons
Maak ons een volk Heer,
heilig en rein, dat
U Heer, volkomen steeds
toegewijd zal zijn

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Genesis 32: 23-32
Zingen: Psalm 62: 2 en 5
Hoe lang belaagt gij en hoe lang
bedreigt ge mij met ondergang,
die tot mijn onheil hebt gesloten?
Wat stormt gij aan met ruw geweld?
Gij zelf zijt als een muur die helt
en haast aan stukken is gestoten.
Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt:
God is een schuilplaats voor ons allen.

Prediking
Bij Genesis 32:27 - Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’

Zingen: NLB 858
Vernieuw in ons, o God,
uw liefde, lentelicht.
Herstel ons naar uw beeld en strijk
het kwaad uit ons gezicht.
Beadem ons, o Geest,
met wonderlijke kracht,
dan opent zich het leven weer,
een bloem in volle pracht.
Geef ons, o Christus, deel
aan levenslang geluk.
Gedoopt in U, een nieuw bestaan –
dat slaat geen dood meer stuk.
Drie-enig God, vervul
wat U ons hebt beloofd,
na al ons zoeken U te zien,
dan staan wij oog in oog.

Gebeden
Gaven
1. St. de Hoop 2. Kerk 3. Leermateriaal Kindernevendienst

Zingen Slotlied: NLB 870: 1, 3, 6, 7 en 8
Heilige God, geprezen zij,
Uw komst door alles heen,
Uw woord van alle eeuwigheid,
dat tussen ons verscheen.

Een ander trad in onze plaats,
een ander mens tot ons behoud,
geprezen zij de liefde God
die ons zijn raad ontvouwt.
Want wie voor ons gestreden heeft,
alleen, man tegen man,
als God én mens geleden heeft,
wat niemand lijden kan.
die leidt ons door de doodsjordaan
en houdt ons bij de hand,
die heeft voor ons de weg gebaand,
naar het beloofde land.
Geprezen, God, Uw wijs beleid,
de omweg van Uw woord,
ver boven alle hoogten uit
en alle diepten door.

Zegen (Amenzang)

