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Thema: Verbinding verbroken…

VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
Aanvangslied: Lied 212: 1,2 Laten wij zingend deze dag beginnen
1. Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
2. Hij, die het leven aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
Bemoediging
Bemoediging:
Vg.
Onze hulp is in de Naam van de HEER
Allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Vg.
De Eeuwige God die trouw blijft
de grond onder onze voeten,
bron van ons bestaan
Allen: die niet laat loslaat het werk van zijn handen!
Amen

Groet:
Vg. Vrede voor U hierheen gekomen met uw vreugde, zorgen en vragen
Vrede voor jou met je eigen verhaal:
De genade van God
De Liefde van Christus
En de kracht van de heilige Geest is met ons allen.
Allen: AMEN
Vervolg aanvangslied: lied 212: 4 en 5
4. Bron van het goede, die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!
5. Blijf ons geleiden, ga aan onze zijde!
Al zal de hitte van de dag ons steken,
wij zijn voor altijd van uw liefde zeker.
Zing Halleluja
Gebed om vergeving en voor de nood van de wereld, afgesloten met het zingen
van Lied 1008:2 Hoor de bittere gebeden
Hoor de bittere gebeden
Om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden
Hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden
Wat zij lijdt en duldt en draagt.
Lofprijzing
Glorialied: Loof de koning, heel mijn wezen - lied 103c : 1 en 3
1. Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
3. Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.

Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.
RONDOM HET WOORD
- Verhaal voor de kinderen
- We bidden met elkaar om de kracht van Gods Geest
- De kinderen nemen het licht van de Paaskaars mee en zij gaan naar de Ark
Lezing uit het Eerste Testament: 1 koningen 1: 1 – 9
Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood
had gebracht. Toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen: ‘De goden
mogen met mij doen wat ze willen als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot
ondergaat als zij.’ Elia werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba in
Juda aangekomen liet hij zijn knecht achter
en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik
zitten, verlangend naar de dood, en zei: ‘Het is genoeg geweest, HEER. Neem mijn
leven, want ik ben niet beter dan mijn voorouders.’ Hij viel onder de bremstruik in
slaap, maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: ‘Word wakker en eet wat.’
Elia keek op en ontdekte naast zijn hoofd een brood, in gloeiende kooltjes gebakken,
en een kruik water. Nadat hij had gegeten en gedronken ging hij weer onder de
struik liggen. Maar de engel van de HEER kwam terug, raakte hem opnieuw aan en
zei: ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je.’
Elia stond op, en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit
voedsel, veertig dagen en veertig nachten door de woestijn tot hij bij de Horeb
kwam, de berg van God.
Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.
Wij zingen Lied 362: 1, 2, 3 Hij die gesproken heeft een woord dat gáát
Hij die gesproken heeft een woord dat gáát.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.
Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen,
die ons uit angst en doem heeft weggetild
en ons tot hier op handen heeft gedragen.

Hij die verlangen wekt, verlangen stilt.
Vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen.
Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.
Evangelielezing uit Johannes 12: 44 t/m 50
Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in
hem die mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft. Ik ben
het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer
in de duisternis is.
Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen.
Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te
redden.
Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik
gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.
Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft
me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de
Vader het mij verteld heeft.’
Wij zingen: Lied 653: 1 en 4 U kennen uit en tot U leven
U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
Zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
De aarde en de aardse tijd,
O Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.
Gij zijt het licht van God gegeven,
Een zon die nog haar stralen spreidt,
Wanneer het nacht wordt in ons leven
Wanneer het nacht wordt in de tijd.
O licht der wereld , zie er is
voor wie U kent geen duisternis.
Uitleg en verkondiging: VERBINDING VERBROKEN…?

Meditatief moment: We luisteren naar het lied: Hoe wonderlijk mooi is uw
eeuwige Naam gezongen door Sela
RONDOM BIDDEN EN DANKEN
Dankgebed, voorbeden, stilte en gezamenlijk gebeden Onze Vader
Collecte
Slotlied: : “God heeft zijn Naam gezegd” op de melodie van lied 650 (tekst
Hans Bouma)
God heeft zijn naam gezegd:
Ik zal er zijn voor jou.
Hij gaat met jou op weg,
Hij blijft je eeuwig trouw.
Geloof Hem op zijn woord,
Hij zet zich voor je in.
Hij trekt je in zijn spoor,
bemint je als zijn kind.
God heeft zijn naam gezegd,
wij weten wie Hij is.
Je komt weer tot je recht,
Hij maakt geschiedenis.
Een bondgenoot is God
voor wie geen leven heeft,
Hij zal er zijn voor ons
als deernis ons beweegt.
God heeft zijn naam gezegd,
wij nemen Hem ter hand.
Wij gaan met God op weg,
Hij staat aan onze kant.
Heenzending en zegen met gezongen amen

Collecte
1e collecte voor de kerk: Voor het ondersteunen van al het werk in en rond de kerk,
kunt u uw gift overmaken op rekening NL10 INGB 0004 6220 84 tnv Diac. Prot.Gem.
Watergraafsmeer
2e collecte Stichting Flame Foundation
Vanuit Kerk de Bron is Mirjam van Meekeren betrokken bij de Flame Foundation. De
Flame Foundation helpt kwetsbare kinderen in Kenia. Dit doen we door onderwijs en
gezondheidszorg ook voor deze kinderen bereikbaar te maken. Dit keer collecteren
we in het bijzonder voor ons sponsorkind Tabitha. Zij is 10 jaar en woont bij haar oma
Martha. Nu Tabitha opgenomen is het Flame programma heeft zij een schooluniform
gekregen en gaat zij naar school! Zie voor meer informatie oook
www.flamefoundation.nl. U kunt uw bijdrage overmaken op NL10INGB 0004 6220 84
t.n.v. Diac Prot. Gem. Watergraafsmeer en o.v.v. collecte Flame Foundation 7 aug

