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Thema: ‘Dag Schepping!’

Bij God op de drempel
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: NLB216: 1 en 2
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
Bemoediging en groet
Vervolg aanvangslied: NLB216: 3
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.



Toelichting op de dienst
Kyriëgebed
Loflied: Vreugde, vreugde (Hemelhoog 624: 1, 2 en 5)
1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper die ’t heelal verheugde,
bron van eeuw’ge vreugde zijt.
Gij die woont in licht en luister
drijft de schaduwen uiteen.
Hij die zoekend doolt in ’t duister
vindt het licht bij U alleen.

2. In de harmonie der sferen
klinkt een loflied U gewijd.
Sterren, eng’len, allen eren
U, de Heer der heerlijkheid.
Velden, wouden, beken, bergen,
stromen, zeeën, alles juicht,
vogels, bloemen en fonteinen,
’t werk dat van uw vreugd getuigt.

5. Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van onsterf’lijk leven,
die tot ons U neder boog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons, Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn.



De Bijbel gaat open
Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment:
Lezing: Genesis 1: 26-31

26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken;  zij  moeten heerschappij  voeren over  de  vissen van de  zee  en de
vogels van de hemel, over het vee,  over de hele aarde en over alles wat
daarop  rondkruipt.’  27 God  schiep  de  mens  als  zijn  evenbeeld,  als
evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de
mensen.  28 Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word
talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen
van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde
rondkruipen.’  29 Ook zei  God:  ‘Hierbij  geef  ik  jullie  alle  zaaddragende
planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.  30
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de
levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot
voedsel.’ En zo gebeurde het. 31 God keek naar alles wat hij had gemaakt
en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen. De
zesde dag. 



Lied: NLB286: 1 en 2
1. Waar de mensen dwalen in het donker,
draai je om en zie het nieuwe licht,
zie het licht dat God ons gaf in Jezus,
zie de mens die ieder mens verlicht.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.

2. Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap,
er is licht dat alles overwint.
Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht,
zoek je weg niet langer in het duister,
keer je om en zie Gods nieuwe dag.



Preek
Lied: NLB839: 1, 2 en 4
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.

2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.



Bidden en geven
Gebeden
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome;
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in der eeuwigheid.
Amen.

Inzameling van de gaven



Gezegend op weg
Slotlied: Ga nu heen in vrede (Hemelhoog 472: 1 en 2)
1. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk,
wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

2. Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Zegen


	Bij God op de drempel
	Orgelspel
	Welkom en mededelingen
	Aanvangslied: NLB216: 1 en 2
	Bemoediging en groet
	Vervolg aanvangslied: NLB216: 3
	Toelichting op de dienst
	Kyriëgebed
	Loflied: Vreugde, vreugde (Hemelhoog 624: 1, 2 en 5)

	De Bijbel gaat open
	Gebed om de Heilige Geest
	Kindermoment:
	Lezing: Genesis 1: 26-31
	Lied: NLB286: 1 en 2
	Preek
	Lied: NLB839: 1, 2 en 4

	Bidden en geven
	Gebeden
	Dankgebed
	Voorbeden
	Stil gebed
	Onze Vader

	Inzameling van de gaven

	Gezegend op weg
	Slotlied: Ga nu heen in vrede (Hemelhoog 472: 1 en 2)
	Zegen


