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In deze dienst staan we stil bij het veertigjarig jubileum van Con Spirito,
dat vandaag voor het laatst zal zingen. 

voorganger ds. Johan Meijer
organist Jan Braakman
lector Gerjanne Sierink

koster Marianne Schipper
kindernevendienst Wanda Deinum en Mia Ring

orgelmuziek voor de dienst

de klokken luiden

welkom en mededelingen

de Paaskaars wordt aangestoken

allen gaan staan



intochtslied 212: 1,2,3,4

2 Hij, die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja! 

3 Het is zijn zegen / dat wij ons bewegen,
dat hart en ziel van vreugde kunnen springen, 
met lijf en leden wij hem dank toezingen.
Zing Halleluja! 



4 Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja! 

stil moment

bemoediging en groet
v Onze hulp is de NAAM van de HEER
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v Die trouw is voor altijd
A EN ONS NOOIT LAAT VALLEN UIT ZIJN HAND

v welkom in Gods huis
A MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT

allen gaan zitten

Con Spirito Ieder heeft een droom

Ieder heeft een droom, heeft zijn eigen wens.
Hopen op geluk, ook voor de medemens.
Denken aan wat komt, op weg met elkaar geloven in de toekomst.
Maak het samen waar: ieder heeft een droom. 

gebed om ontferming, na 'zo roepen wij tot U:



gloria lied 154B: 1,2,5,7

2 Zegen Hem, gij zon en maan,
sterren in uw vaste baan,
laat uw licht in volle schijn
voor de Heer een loflied zijn. 

5 Berg en heuvel, rots en dal,
klaterende waterval,
geef luidkeels de echo weer
van de jubel tot zijn eer. 

4 Vogels, vissen, wild en vee,
dieren hoog en laag, doe mee,
ieder met uw eigen stem,
in het feestconcert voor Hem.  



gebed tot de Geest

Con Spirito Dit is de wereld

Refrein: Dit, dit is de wereld, de wereld waar ik in woon.
Hier zijn de treden te zien van Gods troon.
Wie hier omhoog klimt vanuit het gedruis,
ontwaart de contouren van 't Vaderlijk huis.

1. De daken met hun wirwar van antennes.
Het ronken van een vliegtuig in de nacht
't reclamewoord dat telkens aan en uit flitst
't verkeerslicht waar ik dagelijks voor wacht.

2. Het flatgebouw met helverlichte vensters
dat schittert als een lichtzuil in de nacht.
En daaromheen veel hoger dan de huizen
oneindig en verre sterrenpracht.

3. De hele wereld houdt Hij in Zijn handen
Hij spreekt in stilte en in stadsgerucht
van liefde en genade en erbarmen
voor ieder die in wanhoop naar Hem vlucht.

4. Miljoenen sterren wil Hij laten gloeien
als bakens in de golven van 't bestaan
om koers te kunnen houden naar de haven
aan 't einde van de wereld-oceaan. 

moment met de kinderen



lied Over licht

hierna gaan de kinderen naar de nevendienst

Schriftlezing Job 38: 1-11, 18-24 en 31-33

lied 850

2 Wie was erbij toen Gij de zeeën,
de chaos tot bedaren riep?
Waar waren wij toen Gij het leven,
het nijlpaard en de pijlstaart schiep? 



3 Wie zijn wij dat wij zouden weten
de oorsprong van wat leven is,
de tijd door U ons toegemeten,
de toekomst, uw geheimenis? 

4 Hoe zouden wij U kunnen peilen?
Ons meetsnoer is zo klein en broos.
Verborgen blijven uw geheimen,
uw schepping maakt ons sprakeloos. 

            

preek

orgelspel

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, staan we allen op. Na de 
stilte, wanneer het gedachtenisblaadje aan de gedachtenisroos wordt 
bevestigd, zingen wij lied 961

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven
voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

De kinderen komen terug van de nevendienst. 

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  (gezongen, lied 1006 )

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven 



en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen. 

Con Spirito Vrede in alle talen

Vrede in alle talen, de hele wereld door.
Vrede kent zoveel woorden. Vrede komt overal voor.
Mir, pace, peace en fred. Friede, ronge, sholem.
Damai, baris, la paix. Wie geeft de vrede stem?

1 Dans de vrede op de pleinen.
Zing de vrede in het rond.
Voel de vrede in je leven
Spreek de vrede met je mond.

Vrede in alle talen, de hele wereld door.
Vrede kent zoveel woorden. Vrede komt overal voor.
Mir, pace, peace en fred. Friede, ronge, sholem.
Damai, baris, la paix. Wie geeft de vrede stem?

2 Hoor de vrede in de mensen.
Zie de vrede in je hand.
Lach de vrede in de harten.
Smeed de vrede tot een band.



Mir, pace, peace en fred. Friede, ronge, sholem.
Damai, baris la paix.Wie geeft de vrede stem?

inzameling van de gaven
Tijdens de collecte horen we orgelspel en komen de oppaskinderen in de 
kerkzaal.

Con Spirito Met het woord van de Heer

Met het woord van de Heer moeten jij en ik gaan.
Oost en West, Noord en Zuid moeten allen 't verstaan.
Blank of bruin, geel of zwart maakt voor God geen verschil
jij en ik moeten gaan om te doen wat Hij wil.

allen gaan staan
slotlied 422



2 Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt. 

3 Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven
hier Gods rijk begint. 

zegen beantwoord met 

Na de zegen gaan we allen weer zitten.



Con Spirito Er is een Heer

Jezus sprak hier op aard': Mensen kom tot Mij,
dat is Mij alles waard Ik maak waarlijk vrij.' 

Er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht, totdat Hij ook voor jou zorgen mag.

Stel niet uit, zeg tot Hem: 'Wees nu ook mijn Heer.' 
Luister steeds naar Zijn stem, Hij geeft leven weer. 

Er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer.
Alleen Hij wacht, totdat Hij ook voor jou zorgen mag. 

Spoedig komt Christus weer. Heel de schepping buigt 
vol ontzag zich terneer. Hij is aller Heer. 

Er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer, er is een Heer. 
Alleen Hij wacht, totdat Hij ook voor jou zorgen mag.

Hierna zal jeugdouderling Bastiaan Mul namens jeugdraad en kerkenraad 
een kort woord spreken. 

Iedereen is van harte welkom bij het koffiedrinken in de Potkaamp. 


