Voorganger br M Claus
15 mei 2022 10.00 uur
Zingen: GEZANG 365: 1-2
Intochtslied GEZANG 328: 1,en 2
1.
Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
2.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

1

De zonden zijn vergeven!
Dit is een woord ten leven,
bevrijdend van de schuld.
Wat God ons ooit beloofde,
wordt nu voor wie geloofde
in Jezus' naam geheel vervuld.

2

't Is ook voor mij geschreven:
ook ik mag uit Hem leven
die ons genezen heeft.
Zijn liefde tot de zijnen
brengt ons met Hem in 't reine,
wij weten dat Hij ons vergeeft.

Leefregel.
Beamerlied: Breng ons Samen – Sela

Afkondigingen
Stil gebed - Votum - Groet
Zingen: KLEIN GLORIA
´Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer,
en van eeuwigheid tot eeuwigheid,
AMEN´.

Zingen : GEZANG 328: 3.
3

O, Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Gebed
Voorbereiding HA – zondag as. 23 januari
( 1e deel van het formulier )
Genade verkondiging

Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: (Herz. Statenvertaling)
Exodus 16:1-5

Johannes 6: 22-35 en 47-51

Zingen ELB 185
Leer mij uw weg, o Heer, leer mij uw weg.
Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.
Houd mij in evenwicht, dat ‘k voor uw aangezicht
wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg.
Als vrees soms ’t hart benauwt, leer mij uw weg.
Als zorg mijn dank verflauwt, leer mij uw weg.
Help mij in vreugd en pijn,
noodweer of zonneschijn
steeds blij in U te zijn, leer mij uw weg.
Hoe ook mijn toestand wordt, leer mij uw weg.
’t Leven zij lang of kort, leer mij uw weg.
Is dan mijn hoop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht, leer mij uw weg.

Wat ook dit leven brengt, Hij is nabij.
’t Zij ’t vreugd of droefheid schenkt, Hij is nabij.
Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht
ieder die Hem verwacht; Hij is nabij.

Verkondiging:
thema: brood uit de hemel
Zingen: GEZANG 127: 1-2
1

Gaat, stillen in den lande,
uw Koning tegemoet,
de intocht is ophanden
van Hem die wondren doet.
Gij die de Heer verwacht,
laat ons voor alle dingen
Hem ons hosanna zingen.
Hij komt, Hij komt met macht.

2

Vat moed, bedroefde harten,
de Koning nadert al.
Vergeet uw angst en smarten,
daar Hij u helpen zal.
Er is weer nieuwe hoop:
Hij noemt u zijn beminden,
in 't woord laat Hij zich vinden,
in avondmaal en doop.

Danken en voorbede.
Collecten
Slotlied : Geloofsbelijdenis: Lied 275: 1 en 4
1.

4.

’k Heb geloofd en daarom zing ik,
daarom zing ik van gena,
van ontferming en verlossing
door het bloed van Golgotha.
Daarom zing ik U, die stervend
alles, alles hebt volbracht;
Lam Gods, dat de zonde wegneemt,
Lam van God voor ons geslacht.
Ja ’k geloof en daarom zing ik,
daarom zing ik, U ter eer,
’s werelds Heiland, Hogepriester,
aller heren Opperheer.
Zoon van God en Zoon des mensen,
o, kom spoedig in uw kracht
op des hemels wolken weder!
Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

Zegenwoorden
Afsluitend Gez. 456: 3
3.

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

