Liturgie voorganger ds van Beesten
30 mei 2021
Welkom en mededelingen
We luisteren naar: Prijs den Heer met blijde
galmen
Prijs den HEER met blijde galmen;
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof;
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
Zalig hij, die in dit leven
Jacobs God ter hulpe heeft;
hij, die door de nood gedreven,
zich tot Hem om troost begeeft,
die zijn hoop in 't hach'lijkst lot
vestigt op de Heer zijn God.
Stil gebed, onze hulp en groet
Gebed
Inleiding op de dienst

die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen,
wees mij een gids die veilig mij geleidt.
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen,
U die voor mij de weg al hebt bereid.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
Wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,
die veilig in uw huis mij bergt en hoedt,
wacht op de Heer mijn hart,
ja wacht, houd moed.
3e Overdenking: Wat is zegenen?

1e overdenking: Ten diepste is ieder mens
eenzaam

We luisteren naar: Zegen ons Heer

We luisteren naar: ‘Houd me trouw aan U’
van Martin Brand

Zegen ons Heer, zegen ons Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegen ons Heer.

Lezen: Psalm 90:10 (Bijbel in Gewone Taal)
Ons leven duurt maar zeventig jaar, of
tachtig jaar als we sterk zijn. En alles
wat we doen, is moeilijk en zwaar. Het
leven is zo voorbij, en dan zijn we
verdwenen.
2e overdenking: De les van de rolmaat
We luisteren naar: Psalm 27 Wacht op de
Heer
God is mijn licht mijn heil wie zou ik vrezen,
ik steun op Hem, verlaat mij op de Heer.
Veilig bij God hoef ik niet bang te wezen,
Hij is mijn hulp, wat mij bedreigt valt neer.
Dit ene is wat heel mijn hart verlangt,
te wonen waar Hij mij liefdevol ontvangt,

De Heer zegene u, de Heer zegene u.
Hij, die hemel en aarde gemaakt heeft,
zegene u.
Dank U Heer, dank U Heer.
U, die hemel en aarde gemaakt heeft,
dank U Heer.
Gebed
Aandacht voor de collecten
We luisteren naar: Evangelische Liedbundel
357 (Vreugde, vreugde….)
Vreugde, vreugde, louter vreugde
is bij U van eeuwigheid,
Schepper, die ‘t heelal verheugde,
bron van eeuwige 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.
Wil ons van uw vreugde geven,
hef ons op tot U omhoog,
Gever van `t onsterf’lijk leven,
die tot ons U nederboog.
Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,
onbevreesd in smart en pijn.
Laat ons Heer, door uwe liefde
eeuwig in uw vreugde zijn
Amen, halleluja.
Zegen

