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Uitleg van de bloemschikking
Het thema van vandaag is Zegen
Dat thema is terug te vinden in de kronkelende klimop, die zowel horizontaal als verticaal
loopt.
Zegen kun je verticaal en horizontaal geven en ontvangen.
De hoge vaas met witte rozen staat als symbool voor God die Zijn zegen geeft aan en
ontvangt van de mensen, de verticale zegen.
De vier kleine vazen symboliseren de werelddelen met hun mensen en religies. Daar
doorheen kronkelt de zegen die wij elkaar wereldwijd kunnen geven, de horizontale zegen.
Vandaag hebben we het over beide richtingen van zegen.

Vandaag steken wij vanuit de paaskaars meerdere kaarsen aan.
Wij symboliseren hiermee dat Gods liefde is te vinden in de verschillende religies en mensen
over de hele wereld.

Lied bij binnenkomst

Dit huis is een huis waar de deur openstaat

Welkom
Stilte
Aansteken van de kaarsen
Vandaag steken wij vanuit de paaskaars meerdere kaarsen aan.
Wij symboliseren hiermee dat Gods liefde is te vinden in de verschillende religies en mensen
over de hele wereld.

Openingslied: NLB 287 Rond het licht dat leven doet
Drempelgebed
Met eerbied en hulde,
Geloofd en geprezen
Boven alles uit.
Neem ons gebed
Aan in ontferming
Hemelse Vader,
Hoor naar uw volk.

1,2 en 5

Gezegend de Naam
Gezegend voor altijd!
Leven in vrede
Schenke de hemel,
Vrede voor ons
En voor heel zijn volk
Die in den hoge
Vrede sticht,
Zal vrede brengen
Op aarde,
Vrede voor ons en
Voor heel zijn volk.
Gezegend de Naam,
Gezegend voorgoed!

Kyrië en Gloria

NLB 299g

Op de Berg

Aankondiging kindernevendienst
1e Lezing: Genesis 12 : 1-3 uit NBV
De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je
naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen.
Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
IK zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’
Lied: NLB 802

Door de wereld gaat een woord

1 en 3

2e Lezing: Numeri 6: 22-27
De Priesterzegen
De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Äaron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met
deze woorden moeten zegenen:
Moge de Heer u zegenen en u beschermen,
Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
Moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”
Als zij zijn naam over het volk uitspreken, zal ik de Israëlieten zegenen.
Lied

The Lord Bless you and keep you

Overweging deel 1

Lied: Benedictus Karl Jenkins
Overweging deel 2
Intermezzo Peter Wagenaar
Geloofsbelijdenis
God ik geloof in uw scheppende kracht

(melodie Blowing in the wind)

Mededelingen en aankondiging collecte
Dankgebed en voorbeden

Acclamatie: NLB 103E Bless the Lord
Stil gebed
Onze Vader: (gesproken)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Vredesgroet
Lied The Peacemakers

Karl Jenkins

Slotgedachte:
Kinderen komen terug uit kindernevendienst
Slotlied
NLB 415
Indien mogelijk staande

Zegen ons Algoede

Wegzending en Zegen:
Lied

An Irish blessing

J.E.Moore

