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Thema: Op reis door je hart
Orgelspel
Welkom, mededelingen en ontsteken van het licht, uitnodigen voorganger
Lied 600, Licht, ontloken aan het donker, vers 1, 2 en 3
Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!
Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
Votum en groet
Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht (melodie lied 680)
Gebed van toenadering
Lied 833, Take, o take me as I am
Take, o take me as I am;
summon out what I shall be;
set your seal upon my heart and live in me.
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Lezing: Matteüs 17: 1-8
Gedicht: Zomaar midden in de stad, Marijke de Bruijne
Lied 321, Niet als een storm, als een vloed, vers 1 en 2
Niet als een storm, als een vloed
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grondzo is het koninkrijk Gods.
Overweging
Stilte (duur bepaalt de organist), gevolgd door orgelspel
Voorbeden, stil gebed en Onze Vader (NBV)
Slotlied: Lied 1014, Geef vrede door van hand tot hand, vers 1, 2, 3 en
Geef vrede door van hand tot hand
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
Geef vrede door van hand tot hand,
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.
Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans;
een schat om uit te delen.
Uitzending en zegen

Collecte doel:
Orgelfonds: voor onderhoud en onvoorziene kosten aan ons mooie Strümphler orgel
Uw bijdrage kan overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de Remonstrantse
gemeente Alkmaar, NL30 INGB 0000.23.36.38

