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Protestantse gemeente Laren ( Gld.)
Dat belooft wat!
Voorganger: ds. Jaap Jonk
Orgelspel: Hugo de Boer
De Voorbereiding
orgelmuziek
woord van welkom
de kaarsen worden aangestoken

we gaan staan
samenzang gezang 210:1
begroeting
samenzang gezang 210:2
we gaan zitten
Kyrie en Gloria
Gesproken gebed
Loflied 289: 1 en 2
Dienst van het woord
Als gebed voor de schriftlezing zingen we:
mel. Liedboek 481 “Hoor de engelen zingen d’eer”
Woord dat was in het begin
Woord voor elke sterveling.
Alles is erdoor ontstaan
Hiermee vangt het leven aan.
Leven bron van ‘s levens licht,
Licht schijnt daar waar duister zwicht.
Hij die komt als Gods gezant
En getuigt van hoger hand.
Van het naderende licht
Mensenzoon, het Gods gezicht.
Wordt genoemd het ware licht,
Is op ieder mens gericht.
Niet gekend, die vreemdeling
Niet geliefd en niet bemind.
Hen zij lof die Hem ontvangen
Kind van God zijn onbevangen
Woorden spreken, woorden doen,
Leven met een visioen.
Mens voor mens zijn in de nood,
Worden tot een deelgenoot.

Schriftlezing Genesis 15
Samenzang gezang 801: 1t/m 4
Preek
Orgelspel
Samenzang gezang 801: 5 t/m 7
Dank- en voorbeden
Avondmaalsviering
Inleiding
Samenzang (Mel. Er is een land van louter licht 753)
Die alle eer hebt afgelegd
Ontkleed van waardigheid
Ons metterdaad hebt toegezegd
De weg der dienstbaarheid.
Die zich voor mensen heeft omgord
Aan ons zich heeft gehecht.
De herder die zelf lam ook wordt,
De Heer bukt als een knecht.
De herinnering
Het zuiver wit van deze dag
Van lijden wordt het rood
Verraad en kruis het zwarte graf;
Zijn liefde tot de dood.
God laat niet los wat ooit uw hand
Begon en teder schiep,
De uittocht uit het diepste land
Gaat voort omdat U riep.
Gebed om de Heilige Geest
Gezamenlijk Onze Vader
Kerkenraadsleden komen naar voren
Instellingswoorden

Die alle eer hebt afgelegd,
Ontkleed in kwetsbaarheid
Ons door uw dood hebt toegezegd
De weg der heerlijkheid.
Gebroken brood van deze dag
Zo rood als bloed en wijn,
Gedenken wij dat Hij ons gaf
In Gods naam vrij te zijn.
Vrij van de schuld en van de macht
Die ons ter neder dwingt,
Vrij om te leven uit zijn kracht
Tot alles vrede zingt.
Avondmaalscollecte
Uitdelen van brood en wijn.
Afsluiting
Slotlied gezang 210: 3
Zegen
Beantwoord met gezang 210:4
De avondmaalscollecte is bestemd voor Plan Nederland
Al meer dan 40 jaar steunt de diakonie van Kerk Laren het werk van Plan.
Sinds 2009 sponsoren we Mufidu Yakubu uit Ghana. Mufidu is in 2001
geboren, en heeft een broertje Hamid, geboren in 2007, en nog een jonger
broertje. Zijn ouders zijn boeren. Dankzij Plan gaat hij naar school, en zijn
favoriete vakken zijn rekenen en techniek. .In het gebied waar Mufidu woont,
is Plan bezig met allerlei projecten zoals: het verbeteren van gezondheidszorg
en onderwijs, het aanleggen van sanitaire voorzieningen, en het terugdringen
van kindhuwelijken. Ook heeft Plan gewerkt aan het verminderen van
ondervoeding, door voorlichtingen te geven, en heeft Plan ervoor gezorgd
dat, door voorlichting over goede hygiëne, er veel minder gevallen zijn van
diarree en andere ziektes door vuil water.
De uitgangscollecte is voor de kerk

