Op reis met God

Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012
ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012
in de Grote- of Andreaskerk te Hattem

Hervormde gemeente Hattem
- wijkgemeente Stadswijk
Voorganger: ds. M.L.W. Karels
Ouderling van dienst: dhr. E.J. van ‟t Land
Welkom en mededelingen: mw. H. v.d. Beek
Organist/pianist: dhr. J. Zwart
Koster: dhr. G. v.d. Worp
Medewerking wordt verleend door kinderen van de Van
Heemstraschool
Aanvang: 10.30 uur
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Welkom en mededelingen namens de kerkenraad
Zingen: Evang. Liedbundel 263: 1, 3 en 4
(Hierbij staan we, tot na de bemoediging en groet)
1 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis
naar het land, dat Ik u wijs."

Refrein:
Here God, wij zijn vervreemden
door te luist' ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.
3 Menigeen ging zelf op pad
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan
laat ook hem het woord verstaan. (refrein)
4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang. (refrein)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Inleiding bij deze scholenzondag
Zingen: Abraham (Alles wordt nieuw, II,3)
1 Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam! (2x)
Abraham, je moet gaan wonen
in het land dat Ik zal tonen.
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Tel de sterren in de nacht,
zo groot wordt jouw nageslacht.
2 Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam! (2x)
Ik zal jou Mijn zegen geven,
je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam
vinden zegen in jouw naam.
3 Abraham, Abraham,
verlaat zijn land, verlaat zijn stam! (2x)
Met een woord gaat hij het wagen.
Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis,
langs de weg die God hem wijst.
We spreken uit wat we geloven
Wij geloven in de Here God, onze Vader, die alles gemaakt
heeft: de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.
Zo machtig is Hij!
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Betlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken.
Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het Pinksterfeest en die wonen wil in ons
hart.
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.
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Zingen: vertel het aan de mensen
Vertel het aan de mensen
Wie liefde heeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
Wie vrede geeft - Jezus!
Vertel het aan de mensen
dat Jezus leeft
Vertel het aan de mensen
Want iedereen moet weten
Wie liefde heeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
Wie vrede geeft - Jezus!
Want iedereen moet weten
dat Jezus leeft
Iedereen moet weten
Voordat we uit de Bijbel lezen, bidden we samen
We lezen uit de Bijbel: Psalm 121
Een pelgrimslied.

1

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2
Mijn hulp komt van de H E E R
die hemel en aarde gemaakt heeft.
3

Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
5

De H E E R is je wachter,
de H E E R is de schaduw
aan je rechterhand:
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6

overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
7

De H E E R behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8
de H E E R houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
Zingen: Psalm 121: 1 en 4
1 Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.
4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.
Preek – Op reis met God
Zingen: Voor de zieken – voor de armen
Voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: „het lukt me niet‟
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene
en die roept: “Kom maar aan boord!”

6

Refrein:
Kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord
sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand!
Voor het meisje dat blijft denken
„alles gaat bij mij steeds mis‟
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene
en die roept: “kom maar aan boord!” (refrein)
Gebeden
We mogen, uit dankbaarheid voor wat we zelf hebben
ontvangen, tijdens de collecte onze gaven geven
Zingen:(staande) Gezang 479: 1 en 4
1 Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
4 Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
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om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.
Zegen

Fijn dat jij en dat u vanmorgen in deze dienst aanwezig was.
Na afloop van deze dienst is er achter in de kerk gelegenheid
om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie
of thee.
Voor de kinderen is er limonade.

Ook vanavond bent u en ben jij om 19.00 uur van harte welkom in een dienst waarin ds. Th. Palma hoopt voor te gaan.
De dienst is naderhand terug te luisteren via de website van
de gemeente, op www.pknhattem.nl

Een goede zondag toegewenst.
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