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Orgelspel
Welkom
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen NLB 84a: 1, 2, 3
2. Een vogel is er thuis,
HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij u onder de pannen, God.
Wonen bij u is een zegen,
zo’n blijvende kans om te zingen voor u.
3. Gelukkig wie naar u
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
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Moment met de kinderen
Gebed
Zingen NLB 84a: 4, 5 (tijdens of na dit lied kunnen kinderen thuis beginnen aan hun ‘opdracht’)
4. Ach hoor en kijk naar mij,
HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij u
dan duizend dagen zonder u.
Liever bij u aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

•
•
•
•
•

5. De HEER beveiligt ons,
eer en geluk zal hij geven,
hij heeft zijn liefde nooit ontzegd
aan mensen, eerlijk onderweg.
HEER van de hemelse legers,
gelukkig zijn zij die vertrouwen op u.

Gods richtlijnen voor ons dagelijks leven
Gebed
Lezing uit de Bijbel: Matheüs 20:17-28 (https://www.debijbel.nl/bijbel/NBV/Matteus-20)
Preek
Zingen ‘Licht van de wereld’ (Opw. 595)
Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!
Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!
En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef, ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed.

Refrein

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig
U bent zo geweldig goed voor mij!
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Bidden, stilgebed en Onze Vader
“Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 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 de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid. Amen.”
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Zingen NLB 552
2. Zijn intocht werd tot teken,
tot hoeksteen van het recht.
Van vrede kwam Hij spreken,
van leven warm en echt.
Gezegend is zijn Naam.
Hij heeft aan ons zijn leven
en liefde doorgegeven
tot grond van ons bestaan.
3. Dit is een dag van zegen,
een dag van feest en licht.
Van palmen hoog geheven,
van zon en vergezicht.
Geef ons vandaag de moed
Het met uw Naam te wagen,
Uw vrede uit te dragen.
Looft God, want Hij is goed.
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Zegen (gezongen Amen)
Orgelspel en digitaal collecte moment: 1e collecte Serve the City, 2e collecte kerk en eredienst

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Digitale collecte - Met Givt (volg de onderstaande stappen voor het geven vanaf thuis)
1. Open de app
2. Kies het bedrag dat je wil geven
3. Voeg de 2e collecte toe door te kiezen voor ‘Collecte toevoegen’ en vul het bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven
4. Kies de derde optie uit de Lijst - ‘geven’
5. Vul in bij het zoekbalkje ‘Delfshaven’
6. Selecteer de kerk en toets onder in je scherm op ‘geven’
7. Druk op ‘volgende’ om de gift te voltooien.
Let op: De registratie van je account (inclusief het afgeven van een machtiging) vindt plaats nadat je je eerste gift gegeven
hebt.

