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Voorganger: Bart Haverkamp
Ouderling van dienst: Hans Teerds
Orgel/piano: Tae Young Kim
Koster, Beeld & Geluid: Wim Knabe
Thema: Het bouwplan van God

Orgelspel
Welkom (ouderling van dienst)
Aanvangslied 216: 1, 3
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Bemoediging en groet
Leefregel
Kinderlied: zoals klei in de hand van de pottenbakker

Schriftlezing Genesis 1:26-31
God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons
lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de
vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat
daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld
van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk,
bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van
de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde
rondkruipen.’ Ook zei God: ‘Hierbij geef ik jullie alle zaaddragende
planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn. Aan
de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de
levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten
tot voedsel.’ En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had
gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd
morgen. De zesde dag.
Schriftlezing Mattheüs 6
Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Of: Wat zullen we
drinken? Of: Waarmee zullen we ons kleden? – Dat zijn allemaal dingen
die de ongelovigen najagen. Jullie hemelse vader weet wel dat jullie dat
alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God, en zijn
gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.
Lied 314: 1, 3
1 Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven..

3 O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.
Preek
Orgelspel
Dankgebed, voorbede en Onze Vader
Slotlied 909:2
2 Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.
Zegen
2 mei – Eigen jeugdwerk – De Bron
Ook in de Coronatijd heeft de jeugd onze aandacht. Willemijn Dijkrent
heeft met de jeugd zoom-bijeenkomsten gehouden en ook voor de
jongeren zijn activiteiten ontplooit. Zo houden we samen de moed erin
en doen we leuke dingen met elkaar.
Door uw bijdrage kunnen de kinderen leuke uitstapjes maken en
gezamenlijke etentjes in de ontmoetingsruimte organiseren.
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