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Vooraf speelt de kopergroep
Woord van welkom door ouderling van dienst
We zingen: (begeleiding kopergroep)- Psalm 146 : 1 en 3
1
3
Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
zing die u het leven geeft.
heil die God ter hulpe riep.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
zing voor Hem zolang gij leeft.
God is trouw aan wat Hij schiep.
Ziel, gij zijt geboren tot
Wat in hemel, zee of aard
zingen voor de Heer uw God.
woont, is in zijn hand bewaard.
Bemoediging en groet
Gebed
We luisteren naar: U2 I still haven't found what I'm looking for
Zie blz. 4 en 5
We lezen uit de bijbel: Psalm 34: 1-15 en Filippenzen 2: 1 en 2
Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige
voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.
De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.
Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.
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Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.
De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.
Vromen, heb ontzag voor de HEER:
wie hem vreest lijdt geen gebrek.
Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
Kom, kinderen, luister naar mij,
ik leer je ontzag voor de HEER.
Hebben jullie het leven lief,
wil je goede jaren genieten?
Behoed dan je tong voor het kwaad,
je lippen voor woorden van bedrog.
Mijd het kwade, doe wat goed is,
streef naar vrede, jaag die na.
Filippenzen 2: 1 en 2
Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost,
nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel
ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door
eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
Vervolg zie blz. 6
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We luisteren naar: U2 I still haven't found what I'm looking for
I have climbed highest mountains
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run
I have crawled
I have scaled these city walls
These city walls
Only to be with you
But I still haven't found what I'm looking for
But I still haven't found what I'm looking for
I have kissed honey lips
Felt the healing fingertips
It burned like a fire
This burning desire
I have spoke with the tongues of angels
I have held the hand of a devil
It was warm in the night
I was cold as a stone
But I still haven't found what I'm looking for
But I still haven't found what I'm looking for
I believe in the Kingdom Come
When all the colors will bleed into one
Bleed into one
Well, yes I'm still running
You broke the bonds
And you loosened the chains
Carried the cross
Of all my shame
all my shame
You know I believe it
But I still haven't found what I'm looking for (3x)
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Ik heb de hoogste bergen beklommen
Ik ben door de velden gerend
Alleen om bij jou te zijn
Alleen om bij jou te zijn
Ik heb gerend
Ik heb gekropen
Ik heb deze stadsmuren beklommen
Deze stadsmuren
Alleen om bij jou te zijn
Maar ik heb nog steeds niet gevonden waarnaar ik op zoek ben.
Ik heb zoete lippen gekust
Voelde genezende vingertoppen
Het brandde als vuur
Dit brandende verlangen
Ik heb gesproken met de tongen van engelen
Ik heb de hand van een duivel vastgehouden
Het was een warme nacht
Ik was steenkoud
Maar ik heb nog steeds niet gevonden waarnaar ik op
zoek ben.
Ik geloof in het Koninkrijk dat komt
Dan zullen alle kleuren samensmelten tot één
Maar ja, ik ren nog steeds
U verbrak de banden
En u maakte de ketenen los
Droeg het kuis
Van al mijn schaamte
Al mijn schaamte
U weet dat ik het geloof
Maar ik heb nog steeds niet gevonden waarnaar ik op zoek ben…………………
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We luisteren naar Lied 830, gezongen door Catharina de Hoop
1
Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk.
2
Leven is vragen wachten verdragen
zwoegen en zwijgen antwoorden krijgen
waarom je niet vroeg.
3
Leven is lijden niet te vermijden
onmacht verduren eindeloos turen
naar komend licht.
4
Leven is dwalen oude verhalen
speuren en zoeken stoffige boeken
de sporen van God.
5
Leven is kijken elkaar verrijken
opnieuw beginnen leren beminnen
spontaan als een kind.
6
Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan
't Hart om te geven en kwaad te vergeven
het leven is goed.
Overdenking: Het goede leven!
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We zingen: (Kopergroep): Gezang 480: 1, 4
1
Gij hebt, o Vader van het leven,
de aarde aan de mens gegeven,
het land, de zee is zijn domein.
Gij hebt hem aan het woord doen komen
om tussen werklijkheid en dromen
getuige van uw Geest te zijn.
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Door een geheimenis omsloten,
door alle dingen uitgestoten,
gaat hij op alle dingen in.
Alleen uw woord geeft aan zijn falen,
zijn rustloos zoeken en verdwalen
een onuitsprekelijke zin.
Aandacht voor organist Wander Bruinsma
Afscheid van voorzitter kerkenraad ouderling Piet Visser
Wander en Piet worden staande toegezongen
Gezang 456: 3 (begeleiding kopergroep)
Zegen hen, Algoede, neem hen in uw hoede
en verhef uw aangezicht over hen geef hen licht.
Gebeden
We zingen: Lied 832 NLB (Geroepen om op weg te gaan) (Kopergroep)

7

Seine:
Dat it paad jo temjitte komme mei,
dat jo de wyn altyd yn’e rêch hawwe meie,
dat de sinne jo gesicht waarm beskine mei
en it reinwetter sêft op jo fjilden delkomt,
en dat God jo yn’e palm fan syn hân hâlde mei
oant wy inoar wer moetsje.
Allen: Amen (Kopergroep)
Bij de uitgang staan er twee collectedozen:
een voor de kerk en een voor de diaconie. Van harte aanbevolen!
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