Ontmoetingsdienst
op de eerste zondag van de Veertigdagentijd
Oude Kerk Borne, zondag 18 februari 2018, 10.00 uur

voorganger ds. Johan Meijer
pianist Albert van Eldik
koster Marianne Schipper
kindernevendienst Mieke Bouwman en Sylke Hesselink
m.m.v. de ontmoetingsdienstcommissie

pianospel voor de dienst
welkom en mededelingen
de Paaskaars wordt aangestoken
psalm van de zondag
voorganger
antifoon lied 535B:
'Roept hij Mij, Ik antwoord, in zijn nood ben ik nabij'
allen
psalm 91: 1 en 7
voorganger
antifoon lied 535B:
'Roept hij Mij, Ik antwoord, in zijn nood ben ik nabij'
stil moment
bemoediging
voorganger
ALLEN
voorganger
ALLEN
voorganger
ALLEN

Onze Hulp: de NAAM van de EEUWIGE:
IK ZAL ER ZIJN VOOR JOU
de Schepper van hemel en aarde
TROUW VOOR ALTIJD
AANWEZIGE in heel ons bestaan
'IK ZORG VOOR JOU' ZEGT ZIJN NAAM

groet
voorganger
ALLEN

Welkom allen, om in dit huis God te mogen
ontmoeten vandaag
MET VREDE GEGROET EN GEZEGEND MET LICHT!

inleiding op het gebed om ontferming

gezongen gebed om ontferming

tekst: Herman Verbeek, melodie: Chris van Bruggen,
bron: Zangen voor zoeken en zien. Oecumenische liedbundel, lied 135

gebed tot de Geest
aandacht voor het kindernevendienstproject 'Ik zorg voor jou'
projectlied 'Ik zal er zijn voor jou'

tekst: Hanna Lam, melodie: Barbara Zwaal,
bron: Hemelhoog. Protestants Evangelische Liedbundel, lied 524

Thoralezing Genesis 9: 8-17

lied 608: 1 en 2
Evangelieliezing Marcus 1: 12-15
lied 539
overdenking, uitlopend op een bezoek aan de woestijn
lied bij het ophalen van de stenen (herhaaldelijk gezongen:)

afkondiging van overlijdens, waarbij we staan en waarna we stil worden.
Bij het aanbrengen van het gedachtenisblaadje in de gedachtenisroos
zingen we lied 961
dankgebed, voorbeden, stil gebed, 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.

inzameling van de gaven
waarbij de kindernevendienst- en oppaskinderen binnenkomen
slottekst Ik ben
Heb je me nodig? Ik ben er.
Je kunt me niet zien, maar ik ben wel het licht waardoor je kunt zien.
Je kunt me niet horen, maar ik gebruik wel je stem.
Je kunt me niet voelen, maar ik ben wel de kracht die jouw handen
gebruikt.
Ik ben aan het werk, hoewel je mijn wegen niet doorgrondt.
Ik ben aan het werk, hoewel je mijn werken niet herkent.
Ik ben geen vreemd visioen of mysterie.
Slechts in volkomen stilte boven je eigen zelf verheven,
kun je mij leren kennen zoals ik ben
en dan nog maar als een gevoel en een vertrouwen.
Toch ben ik er. Toch luister ik. Toch geef ik antwoord.
Als je me nodig hebt, ben ik er.
Zelfs als je me verloochent, ben ik er.
Zelfs als je je totaal verlaten voelt, ben ik er.
Zelfs als je leeft in angst en vres, ben ik er.
Zelfs als je pijn hebt, ben ik er.
Ik ben er als je bidt, maar ook als je niet bidt.
Ik ben in jou en jij bent in mij.
Alleen in de geest kun je je van mij gescheiden voelen,
want alleen in de geest hangt de mist van “jouw” en “mijn”.
Toch kun je mij alleen met die geest leren kennen en mij ervaren.
Ban al die loze angsten uit je hart.
Als je jezelf niet langer in de weg zit, ben ik er.
Ik ben in alles.
Al zie je misschien het goede niet, het is er wel, want ik ben er.
Ik ben er omdat ik niet anders kan, omdat ik ben.
Alleen in mij heeft de wereld zin; alleen door mij krijgt de wereld vorm;
alleen door mij draait de wereld door.
Ik ben de wet die de planeten doet bewegen en alles doet groeien.

Ik ben de liefde die de wet in vervulling doet gaan.
Ik stel je gerust. Ik ben de vrede. Ik ben de eenheid.
Ik ben de wet die jou doet leven.
Ik ben de liefde waaraan jij je vast kunt klampen.
Ik ben je zekerheid.
Ik ben je vrede

slotlied 'Naam die als een rode draad'
bron: Zangen voor zoeken en zien. Oecumenische liedbundel, lied 197

opdracht en zegen, beantwoord met

