Mededelingen
Stil gebed
Votum en Groet (Sela) (https://www.youtube.com/watch?v=hA8D67rynnk)
Gesproken klein Gloria
Ere zij de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest,
als in de beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
Cantorij: Ps 27:4
4 Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde,
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht.
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden
die Gij eens zeide: "Zoek mijn aangezicht".
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer!
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer!
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart,
ik smacht naar 't uur dat Gij U openbaart!
Gebed voor de nood van de wereld
Cantorij: Psalm 27: 7
7 O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.
Gebed bij de opening van het woord
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing: Exodus 25: 10-22
10. Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn
lengte moet tweeënhalve el zijn, zijn breedte
anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el. 11. U
moet hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen
en vanbuiten moet u hem overtrekken en er aan de
bovenkant een gouden rand omheen maken. 12. Dan
moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan
zijn vier voetstukken bevestigen, namelijk twee ringen
aan de ene kant ervan en twee ringen aan de andere
kant ervan. 13. Vervolgens moet u draagbomen van
acaciahout maken en die overtrekken met goud. 14.
Dan moet u de draagbomen door de ringen steken
aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te

dragen. 15. De draagbomen moeten in de ringen van
de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden.
16. Vervolgens moet u in de ark de getuigenis leggen,
die Ik u geven zal. 17. Dan moet u een verzoendeksel
van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en
zijn breedte anderhalve el. 18. Vervolgens moet u
twee cherubs van goud maken, als gedreven werk
moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het
verzoendeksel. 19. Maak één cherub aan het uiteinde
aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan
de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel
moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden
ervan. 20. De cherubs moeten hun beide vleugels naar

boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels
het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar
elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs
moeten naar het verzoendeksel gericht zijn. 21.
Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark
leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die

Ik u geven zal. 22. Dan zal Ik u daar ontmoeten en van
boven het verzoendeksel, van tussen de twee
cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen
bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor
de Israëlieten gebieden zal.

Verkondiging
Cantorij: 906: 1, 8
1 God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

8 Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga zit of sta,
laat mij U aanschouwen,
met een stil vertrouwen.

Geloofsbelijdenis
Cantorij: 103c: 1, 3
1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Looft uw Heiland, looft uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

Dankgebed en voorbede
Cantorij: 838 : 1, 2, 4
1 O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
2 Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Zegen

Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
4 Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven

