Orde van dienst voor zondag 31 juli 2022
Orgelspel

Om te beginnen
Voorbereidende stilte
Welkom
Zingen: Lied 283 – In de veelheid van geluiden
Bemoediging en drempelgebed
vg.
Onze hulp in de Naam van de Eeuwige,
gem. die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg.
Hoor ons aan, Eeuwige God,
gem. hoor naar ons bidden!
vg.
Gij, die ons hart aanziet,
Gij, die onze diepten peilt,
gem. blijf ons niet verborgen!
vg.
Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf.
gem. Gij, Heer, vergeef ons!
vg.
Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
gem. geef ons uw genade!
vg.
Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
gem. Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht.
Amen
Gebed om ontferming
Met: 301k met voorzang Henriëtte
Als gloria zingen: Lied 103: 1,3 – Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren

Rondom de bijbel
Inleidende woorden
Kolossenzen 3: 12-17
Zingen: Liefste lied van overzee I-54 – Woon in mijn dromen
(zelfde melodie als liedboek 263)
1
Woon in mijn dromen, in al wat ik ben,
want niets is mij liever, geen mens die ik ken
mijn diepste gedachte bij dag en bij nacht,
het licht, waar ik wakend en slapend op wacht
2
Wees Gij mijn wijsheid, mijn waarheid, mijn woord.
Met U wil ik gaan, wijs mij uw lichtend spoor,
als vader, als moeder, met mij kind aan huis.
Woon in mijn wezen, en wees ook mijn thuis.

3
Wees mijn bescherming, de bron van mijn kracht,
mijn enige wapen, meer weerwoord bij nacht,
mijn schuilplaats en haven, mijn veilige wal,
Gij, die voor mij strijdt en mij thuisbrengen zal.
4
Ik vraag geen schatten en roem gaat voorbij,
een leven lang weet ik uw erfdeel voor mij.
In U is toch alles wat waarde bevat?
Wees Gij dan mijn rijkdom, mijn hemelse schat.
5
Als hier op aarde de strijd is gedaan,
zal ik in het licht van uw zonneschijn staan!
Laat Christus ook dan nog mijn hartsgeheim zijn:
wanneer ik in hem woon en Hij woont in mij.
Lezen: Prediker 2: 1-11
Kijken naar:
Alles is Lucht - Stef Bos en Frank Boeijen - Lied van Prediker
Lezen: Lucas 12: 13-21
Zingen: Lied 816 – Dat wij onszelf gewonnen geven
Overdenking
Orgelspel
Zingen: Lied 718 – God die leven

Rondom gebeden en gaven
Dank- en voorbeden
Met tussen de gebeden door:

Stil gebed
Onze Vader...
Collectedia

Tenslotte
Slotlied: Lied 841: 1,2,4 – Wat zijn de goede vruchten
Zegen
Orgelspel

