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Waar de gemeente staat wordt met een * aangegeven
Op de drempel
De klok wordt geluid
Muziek
Welkom en mededelingen
De Bijbel wordt opengeslagen en de kaarsen aangestoken
*Bemoediging en Groet
Vg.: De Levende zij met u
Allen: OOK MET U ZIJ DE LEVENDE GOD
Vg:
Onze hulp is de naam van de levende God
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg:
Genade en vrede van God die ons liefheeft en van
Jezus Christus, die leeft
ALLEN: AMEN
Drempelgebed
Vg: Eeuwige God, alle harten liggen voor U open,
alle verlangens zijn aan U bekend
en voor U bestaan er geen geheimen.
Allen: ZUIVER ONZE HARTEN EN GEDACHTEN
DOOR DE ADEM VAN UW GEEST,
DAT WIJ U VOLUIT KUNNEN LIEFHEBBEN
EN UW NAAM ALLE EER AANDOEN.

4
Psalm 8: 1, 2, 3, 6

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken
Maar in de mond van kinderen doet gij klinken
Uw machtig heil, zo maakt ge uw vijand stil
En doet uw haters buigen voor uw wil
Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen
De maan de duizend sterren die daar branden
Wat is de mens, dat gij aan ons gedenkt
Het mensenkind, dat gij ons aandacht schenkt
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
Hebt gij uw naam op aarde uitgeschreven
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
Hebt gij uw naam op aarde uitgebreid
Gebed om ontferming
Eindigt met: Daarom bidden wij:
ALLEN: HEER ONTFERM U
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Lofzang 742 gesproken terwijl de muziek klinkt
Wees geprezen, bron en schenker
Om uw lied in al wat leeft
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen
Met al wat adem heeft
Ik zing voor u en broeder zon
Tevoorschijn tredend uit de nacht
Luister van de nieuwe morgen
Beeld van u, zo lang verwacht
Ik zing voor u en zuster maan
en alle sterren om haar heen
voor broeder wind die alle wolken
een voor een voorbij laat gaan
ik zing voor u en zuster water
die de diepste dalen drenkt
en stoere, sterke broeder vuur
die nachtenlang verlichting schenkt
Ik zing voor u en moeder aarde
Die elk gewas een bodem geeft
Om zijn wortels uit te strekken
Vruchtbaar land voor al wat leeft
Ik zing voor elk die draagt in vrede
Huiver, tranen, bloed en zweet
U zult hen kronen met nieuw leven
Omdat u geen mens vergeet
Ik zing voor u en zuster dood
Die mij een leven lang omarmt
Zij zal mijn laatste adem dragen
Tot waar u bent en mij verwarmt
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Wees geprezen, bron en schenker
Om uw lied in al wat leeft
Ik buig mijn hoofd en hef mijn handen
Met al wat adem heeft.
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing Psalm 104
Prijs de HEER, mijn ziel.
HEER, mijn God, hoe groot bent u.
Met glans en glorie bent u bekleed,
in een mantel van licht gehuld.
U spant de hemel uit als een tentdoek
en bouwt op de wateren uw hoge zalen,
u maakt van de wolken uw wagen
en beweegt u op de vleugels van de wind,
u maakt van de winden uw boden,
van vlammend vuur uw dienaren.
U hebt de aarde op pijlers vastgezet,
tot in eeuwigheid wankelt zij niet.
De oerzee bedekte haar als een kleed,
tot boven de bergen stonden de wateren.
Toen u dreigde, vluchtten zij weg,
toen uw donderstem klonk, stoven zij heen:
naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen,
naar de plaatsen die u had bepaald.
U stelde een grens die zij niet overschrijden,
nooit weer zullen zij de aarde bedekken.
U leidt het water van de bronnen door beken,
tussen de bergen beweegt het zich voort.
Het drenkt alles wat leeft in het veld,
de wilde ezels lessen er hun dorst.
Daarboven wonen de vogels van de hemel,
uit het dichte groen klinkt hun gezang.
U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen,
de aarde wordt verzadigd en vruchtbaar:
gras laat u groeien voor het vee
en gewassen die de mens moet verbouwen.
Zo zal hij brood winnen uit de aarde
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en wijn die het mensenhart verheugt,
geurige olie die het gelaat doet stralen,
ja, brood dat het mensenhart versterkt.
De bomen van de HEER zuigen zich vol,
de ceders van de Libanon, door hemzelf geplant.
De vogels bouwen daar hun nesten,
in hun kronen huizen de ooievaars.
De hoge bergen zijn voor de steenbokken,
in de kloven schuilen de klipdassen.
U hebt de maan gemaakt voor de tijden,
de zon weet wanneer zij moet ondergaan.
Als u het duister spreidt, valt de nacht,
en alles wat leeft in het woud gaat zich roeren.
De jonge leeuwen gaan uit op roof,
brullend vragen zij God om voedsel.
Bij zonsopgang trekken zij zich terug
en leggen zich neer in hun legers.
De mensen gaan aan het werk
en arbeiden door tot de avond.
Hoe talrijk zijn uw werken, HEER.
Alles hebt u met wijsheid gemaakt,
vol van uw schepselen is de aarde.
Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal,
van dieren, klein en groot.
Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.
En allen zien ernaar uit
dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
Geeft u het, dan doen zij zich te goed,
opent zich uw hand, dan worden zij verzadigd.
Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst,
ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,
dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.
Zend uw adem en zij worden geschapen,
zo geeft u de aarde een nieuw gelaat.
De luister van de HEER moge eeuwig duren,
laat de HEER zich verheugen in zijn werken.
Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft,
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hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit.
Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef,
een lied voor mijn God zolang ik besta.
Moge mijn lofzang de HEER behagen,
zoals ik mijn vreugde vind in hem.
Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen,
onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan.
Prijs de HEER, mijn ziel.
Halleluja!
Lied 978: 1, 3
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Gij hebt de bloemen op de velden
Met koninklijke pracht bekleed
De zorgeloze vogels melden
Dat Gij uw schepping niet vergeet
’t is alles een gelijkenis
Van meer dan aards geheimenis.
Preek
Meditatieve muziek
Gebeden en Onze Vader
Allen:
ONZE VADER, DIE IN DE HEMEL ZIJT,
UW NAAM WORDE GEHEILIGD,
UW KONINKRIJK KOME,
UW WIL GESCHIEDE
OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL.
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD,
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN,
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING,
MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE.
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK
EN DE KRACHT
EN DE HEERLIJKHEID
IN EEUWIGHEID, AMEN.
DE
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Afsluiting
*Slotlied: Dat ik aarde zou bewonen (uit Verzameld Liedboek)

Niet op vinnen onder water
Niet gejaagd en niet de jager
Niet op hoeven, niet met klauwen
Maar op voeten twee.
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Mel. A
Met een neus vol levensadem
Met een buik vol van begeren
Met een hoofd niet in de wolken
Wel geheven naar de zon
Mel a
Om te overzien die aarde
Haar te hoeden als een kudde
Haar te dienen als een akker
En te noemen bij haar naam
Mel b
Dat ik ben, niet meer of minder
Dan een mens, een kind van mensen
Een van velen, een met allen
Groot en nietig, weerloos vrij
Mel a
Om te zijn elkaar tot zegen
Om te gaan een weg van dagen
Liefdes weg, die ooit zal leiden
Naar een menselijk bestaan.
*Opdracht en zegen
Allen: Amen
Muziek

Inzameling van de gaven bij de uitgang:
De helft bestemd voor de Diaconie.
De helft bestemd voor het werk van de Kerkrentmeesters

