Orgelspel voor de dienst
Welkom ouderling van dienst
Lied 276 vers 1 en 2 ‘Zomaar een dak’
Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat,
muren van huid, ramen als ogen,
speuren naar hoop en dageraad,
huis dat een levend lichaam wordt,
als wij er binnen gaan,
om recht voor God te staan.
Woorden van ver vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid,
namen voor Hem, dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid,
monden van aarde horen en zien,
onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.
Groet & drempelgebed
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat wij u horen mogen met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Woord ons gegeven, God in ons midden,
Toekomst van vrede, wees hier aanwezig.
Uw wil geschiede, uw koninkrijk kome.
Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.
Dat wij niet leven, gevangen in leegte
Dat wij niet vallen, terug in het stof.
Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.
Dat wij u horen, dat wij u leven,
Mensen voor mensen, alles voor allen.
Dat wij volbrengen uw woord, onze vrede.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Wees hier aanwezig, woord ons gegeven.
Dat wij u horen mogen met hart en ziel.
Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Amen
Moment met de kinderen
De kinderen in Assen en Balkbrug hebben allemaal een boekje gekregen voor de 40 dagen
tijd en het gaat over de 7 werken van barmhartigheid.
Het Bijbel verhaal van deze week heet ‘ Een koning op een ezel’ het bekende verhaal van
Palmpasen maar voor elke dag van de week staat er een verhaaltje een puzzel of een
opdracht in en zo zijn er ook verhalen van Rainbow de duif van kids in actie.
Het verhaaltje wat ik voor lees gaat over ‘Rainbow en de kever’ het thema van deze week is
ik ben er voor jou, in het thema is het vrijlaten van de gevangen verwerkt.

Gebed om ontferming
O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij Uw waarheid en Uw licht,
die naar Uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht,
kom voor Uw aangezicht.
Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer ?
Vertrouw op 's Heeren welbehagen.
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn redder is de Heer.
Schriftlezing OT Jeremia 31 vers 31 t/m 34
De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda
een nieuw verbond sluit, een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij
de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze
mij toebehoorden – spreekt de HEER. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met
Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun
hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te
onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein,
kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan
wat ze hebben misdaan.
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Schriftlezing NT Johannes 12 vers 20 t/m 33
Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. Zij gingen
naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen hem of ze Jezus konden
ontmoeten. Filippus ging dat tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. Jezus
zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik
verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze
wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient moet mij volgen:
waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden. Nu
ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbijgaan? Maar
hiervoor ben ik juist gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een
stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen.’ De
mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die
zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei: ‘Die stem heeft niet
voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de
heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omhooggeheven
word, zal ik iedereen naar mij toe halen.’ Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou
sterven.
Lied 547 vers 1, 2, 4 en 5 ‘Met de boom des levens’
Met de boom des levens wegend op zijn rug,
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

KYRIE ELEISON, WEES MET ONS BEGAAN,
DOE ONS WEER VERRIJZEN UIT DE DOOD VANDAAN.
Laten wij dan bidden in dit aardse dal,
dat de lieve vrede ons bewaren zal,
REFREIN
Laten wij God loven, leven van het licht,
onze val te boven in een evenwicht,
REFREIN
want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,liefde wordt niet moe.
REFREIN
Overdenking
Orgelspel
Dankgebed en voorbeden Onze Vader

Onze Vader in de hemel
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.
Collecte 1e
Lied: Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.

2e

Niemand anders, U alleen,
leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.
Uitzending en Zegen
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist
Zo wil en zal God met ons zijn door de zegen
die Hij ons ook vandaag weer geeft
De Eeuwige zegent ons
en Zij behoedt ons,
De Barmhartige doet Zijn Gelaat
over ons lichten en is ons genadig.
De Onnoembare verheft Haar
Liefdevolle Gelaat over ons
en geeft ons vrede. Amen
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