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Het licht brengt goedheid voort

Orgelspel
Als het kleine klokje luidt worden we stil
Welkom
- we gaan staan Lied 277 ‘Die voor ons het licht gemaakt hebt’ 1x solisten, 1x allen
Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat gaan het werk van zijn handen
Moment van stilte
Groet
De Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!
Intochtspsalm 122 ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij’
allen 1 en 3
- we gaan zitten Gebed van toenadering
Lied 136 ‘Loof de Heer, want Hij is goed’
allen 1, solisten 8, allen 11, solisten 12, allen 13
Gebed bij de opening van de Schrift
Kindermoment
(de kinderen gaan nu naar de kindernevendienst)
Inleiding op de lezingen
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Lezing Sirach 17: 17 - 24
Toen de Heer de volken over de aarde verdeelde,
Stelde hij over elk ervan een heerser aan,
Maar Israël is het bezit van de Heer.
Omdat het zijn eerstgeborene is,
Voedt hij het op en onderricht hij het.
Hij laat zijn volk niet in de steek,
Het licht van zijn liefde schenkt hij het.
Al hun daden zijn voor hem zo zichtbaar als de zon,
Zijn ogen zijn er altijd op gericht.
Hun onrechtvaardigheid is voor hem niet verborgen,
Al hun zonden zijn de Heer bekend.
Maar de Heer, die goed is en zijn schepselen kent,
Heeft hen niet verlaten en niet prijsgegeven, hij heeft hen gespaard.
De barmhartigheid van een mens is voor hem als een zegelring,
De goedheid van een mens koestert hij als zijn oogappelHij vervult zijn zonen en dochters met berouw.
Ten slotte zal hij komen en hun naar hun daden vergelden,
Hun zonden laat hij neerkomen op hun eigen hoofd.
Maar wie berouw heeft geeft hij een nieuwe kans,
Wie de hoop verliest moedigt hij aan.
Lied 650 ‘De aarde is vervuld’ allen 1, solisten 2
Lezing Efeziërs 5: 8 - 14
Want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de
Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt
goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil
van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de
duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene
gebeurt is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht
ontmaskerd wordt, wordt openbaar, en alles wat openbaar wordt, is zelf
licht.
Daarom staat er:
‘Ontwaak uit uw slaap,
Sta op uit de dood,
En Christus zal over u stralen.’
Vervolg lied 650: solisten 6 , allen 7
Verkondiging
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Muziek
Lied 612 ‘Wij komen als geroepen’ allen 1, solisten 2, allen 3
Mededelingen en collecten
Dankgebed – voorbeden - Stil gebed
Onze Vader (Lied 1006) door solisten
Onder het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de
kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden.
Slotlied 863 ‘Nu laat ons God de Here’
allen 1 en 2, solisten 3 en 4, allen 5 en 6
Wegzending en Zegen
Amen
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