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Voorganger: ds. L.C.P. Deventer
Gemeentecombo: Olga Paauwe & Mirjam de Lange (zang); Ruben Oele, Madelief

Paauwe, Rosa-lynn Paauwe (zang); Evy-Janne Oele (dwarsfluit), Mika Riedijk
(drums), Gerard Oele (gitaar), Mart Vogelzang (bas) en Erik Oele (toetsen)
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Gemeentecombo: Lied 715 (Opw.)

Wat hou ik van Uw huis
Heer van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar
de binnenpleinen van de Heer.
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,
zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

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.

Gelukkig wie naar U
vol van verlangen op weg zijn,
zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval,
gaan zij van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.

Ach hoor en kijk naar mij,
Heer van de hemelse legers.
Ja liever één dag dicht bij U
dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel
dan binnen te zijn in een duistere tent.

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.

Wat hou ik van Uw huis!



Kinderen: Wat is het geweldig

Wat is het geweldig
als wij als familie,
als broers en als zussen
voor elkaar klaar staan,
al zijn we verschillend,
elkaar respecteren,
en samen in liefde
met elkaar omgaan.

Dat is waar God van geniet
en wanneer Hij zoiets ziet,
geeft Hij zijn zegen
en dat is leven voor altijd.
Daar geeft Hij zijn zegen
en dat is leven tot in eeuwigheid.

Lezing:  Galaten 5: 25,26 6:10

25Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die
de Geest ons wijst. 26Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwars zetten
en elkaar geen kwaad hart toedragen.
10Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen,
vooral voor onze geloofsgenoten.

Gemeentecombo: Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
Verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
Waar Jezus woont voeltde liefde zicht thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.



Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
Als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
Gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
Om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Wij belijden één geloof en één Heer;
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Meditatie

Lied 841: 1, 2, 3

1.      Wat zijn de goede vruchten,
         die groeien aan de Geest?
         De liefde en de vreugde,
         de vrede allermeest,
         geduld om te verdragen
         en goedertierenheid,
         geloof om veel te vragen,
         te vragen honderd uit;

2.      geloof om veel te geven,
         te geven honderd-in,
         wij zullen leren leven
         van de verwondering:
         dit leven, deze aarde,
         de adem in en uit,
         het is van Gods genade
         en zijn lankmoedigheid.



3.      En wie zijn ziel niet prijsgeeft
         maar vasthoudt tot het eind,
         wie zijn bestaan niet kruisigt,
         hoezeer hij levend schijnt,
         hij gaat voorgoed verloren,
         het leven dat hij koos
         is tevergeefs geboren
         en eindigt vruchteloos.

Gebed (Gemeentecombo: O lord, hear my prayer, Eng, Ned, Eng.)

O Lord hear my prayer,
o Lord hear my prayer:
when I call, answer me.
O Lord hear my prayer,
o Lord hear my prayer:
come and listen to me.

Hoor, Heer mijn gebed,
hoor, Heer mijn gebed:
als ik roep, antwoord mij.
Hoor, Heer mijn gebed,
hoor, Heer mijn gebed:
kom en luister naar mij.

Lied 710 (Opw.) 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang!

Vader maak mij tot een zegen
Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest Heer
Jezus kom tot mij
Als de Bron van leven
Die ontspringt diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij



Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn!
O God zegen ons tot in eeuwigheid

Vader maak ons tot een zegen
Hier in de woestijn
Wachtend op Uw milde regen
Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede
Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

Zegen

Lied You raise me up 

When I am down, and, oh, my soul, so weary
When troubles come, and my heart burdened be
Then, I am still and wait here in the silence
Until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am… 



Standaard vertaling:

Als ik neerslachtig ben, en, oh, mijn ziel, zo moe
Als er problemen komen, en mijn hart belast wordt
Dan ben ik stil en wacht hier in de stilte
Tot je een poosje bij me komt zitten

Je tilt me   op, zodat ik op bergen kan staan
Je tilt me   op om op stormachtige zeeën te lopen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn

Je tilt me   op, zodat ik op bergen kan staan
Je tilt me   op om op stormachtige zeeën te lopen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn
Je tilt me   op, zodat ik op bergen kan staan

Je tilt me   op om op stormachtige zeeën te lopen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn
Je tilt me   op, zodat ik op bergen kan staan
Je tilt me   op om op stormachtige zeeën te lopen
Ik ben sterk als ik op je schouders sta
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn
Je tilt me   op tot meer dan ik kan zijn

Gemeentecombo: Ik wens jou.. (Trinity)

Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
Dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan
Dat je rijkdom vindt, door ook van weinig te bestaan
Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd
Met kind’ren om je heen tot aan het eind



Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik wens jou vrede toe om wie je bent
Dat je lacht en huilt met al de mensen die je kent
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
In elk van de seizoenen dat je leeft

Een muur voor de wind
Een vuur voor de kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou
Een muur voor de wind
Een vuur voor kou
Een jas voor de regen
En een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats
In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

Uitnodiging  Kindercantorij Parels

Zit je in groep 3 of hoger en houd je van zingen? Lijkt het je leuk om zo af en
toe op te treden in de kerk? Dan is ‘KC Parels’ wel wat voor jou! We oefenen
maandagavond van 18:30 uur tot  19:30 uur in de hervormde kerk van Kapelle.
We vinden het leuk als je eens komt kijken, luisteren of mee komt zingen. Tot
ziens op de kindercantorij! Inlichtingen bij Mirjam de Lange, 06-15232247,
dmdelange@dekrommespaak.nl


