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DANKBAAR
“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en
dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle
verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.”
Filippenzen 4: 6-7
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“DANKBAAR”
-

Klokken van Taizé (van cd)

-

Welkom (door de ouderling)

-

Zingen: Jubelt und freut euch - Juich en verheug je over de
Heer

-

Kyriëgebed, afgewisseld met gezongen Kyrië

-

Luisterlied: Zing voor God een loflied (uit de bundel en cd
‘Adem in ons’)

-

Inleiding op het thema

-

Lezen: Filippenzen 4: 6-7
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt
en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in
Christus Jezus bewaren.

-

Afbeeldingen van dankbaarheid bekijken
Lezen: 1 Kronieken 16: 34
Loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw.

-

Zingen: Laudate omnes gentes (lied 117d)
Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

-

Lezen: Kolossenzen 3: 15
Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe
bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook
dankbaar.

-

Stilte

-

Woorden uit verschillende kloostergemeenschappen over
dankbaarheid (uitgesproken door Hanneke)

-

Stilte

-

Zingen en kaarsen aansteken: La Ténébre (lied 139d)
Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder

-

Lezen: Kolossenzen 2: 7
Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het
geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.

-

Stilte
Tijdens deze stilte kun je op een kaartje je gevoelens van
dankbaarheid verwoorden.

-

Diaconale mededelingen
Kerk en diaconie
Bloemen voor zieken;
Deze collecte is bestemd voor onze eigen diaconie,
onderdeel bloemen voor zieken. Op zondagmorgen staan
we stil bij diegenen die in het ziekenhuis verblijven of
verbleven hebben, tobben met een handicap of een
chronische aandoening. Een klein beetje extra aandacht zal

deze mensen zeer zeker goed doen. Om dit werk mogelijk te
maken vragen wij uw financiële steun zodat wij hen het
gevoel kunnen geven er gewoon bij te horen.
-

Afkondiging van overlijden (aansluitend zingen wij lied 961)

-

Dankgebed en voorbeden afgewisseld met zingen: Ubi
caritas (lied 568a)
Daar waar liefde heerst, en vrede, daar waar liefde heerst,
daar is God met ons.

-

Stil gebed

-

Zingen: Onze Vader (lied 1006)

-

-

Slotlied: Bless the Lord (lied 103e)
Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam,

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

Hij vergeeft je alle schuld,
Hij geneest al het leed dat je lijdt;
Je leven koopt Hij vrij van het graf,
Hij omringt je met liefde en goedheid.
De Heer is barmhartig en genadig,
Geduldig is Hij en groot is zijn liefde.
Hij behandelt ons niet naar onze zonden,
Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals een vader van zijn kinderen houdt,
Zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden.
De liefde van de Heer duurt eeuwig
Voor wie Hem aanbidden.
-

Wegzending en zegen

-

Collecte (bij de uitgang)

-

Uitleidend piano- of orgelspel

