orde van dienst op zondag 19 juni 2022
voorganger: diaken Eugene Brussée en ds. Benedikte L. Bos
muziek: Edwin Saan, Giza Warner, Wilna Crielaard en Beaudine Brussée
thema: ‘geslaagd’

pianomuziek
binnenkomst vanuit consistoriekamer dienstdoende ambtsdragers
welkom door ouderling van dienst
zongen lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
inleiding op het thema door Benedikte
gedicht door Beaudine
Als je onzeker bent over jezelf,
over je uiterlijk of over je capaciteiten,
of je wel geestig genoeg bent,
of de juiste kleren aan hebt,
ga dan op zoek naar mensen
die je kunnen vertellen
dat je de moeite waard bent,
gewoon omdat je bent zoals je bent.
Als je onzeker bent over de toekomst,
over waar het heen moet met de wereld
en met jouw leven,
ga dan op zoek naar mensen
die oud en wijs genoeg zijn
om je te kunnen vertellen
dat iedere weg die je gaat
tot iets goeds kan leiden
en dat het er alleen op aan komt
wat je van die weg maakt.
Als je onzeker bent over je geloof,
of het allemaal wel waar is
en of God wel bestaat,
ga dan op zoek naar mensen
die in hun leven iets ervaren hebben
van het geheim van God,
die je kunnen vertellen

dat het geloof een houvast is
waarmee je verder komt
en bergen kunt verzetten.
votum en groet gezongen
gebed door Eugene
eventueel zingen lied 289 Heer, het licht van uw liefde schittert
lezing uit het Oude Testament door lector: 1 Koningen 3: 1-15
zingen 833 Neem mij aan zoals ik ben…
overdenking Benedikte
lezing uit het Nieuwe Testament door lector: Lucas 15: 11-32
lied Beaudine “Journey to the past”
overdenking Eugene
filmpje van famille Bélier
(inzameling onder pianospel van) briefjes met dank- en voorbeden, stil gebed en
gezongen Onze Vader (lied 371)
zingen slotlied (staande) lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
gezamenlijke zegen met gezongen

pianomuziek bij het verlaten van de kerk
koffiedrinken in Amstelstroom

