Protestantse gemeente te Sellingen

Startzondag
25 september 2022

Tevens nemen Rob, Naomi, Dorien en Maik

afscheid van Solid Kids
thema: ‘Thuis komen’

Voorganger: ds. A.L. Verduijn
Organist: Peter Schuur

M.m.v. Gerlinde Heun en de ouders van Rob, Naomi,
Dorien en Maik
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Orgelspel

Luisteren: Zach Williams

‘Chainbreaker’

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 150: 1 en 2

‘Loof God, loof Hem overal’

1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Votum en groet
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Luisteren: Psalm voor nu

‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’

Heer, die mij ziet zoals ik ben
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
U bent mij overal nabij,
uw ogen waken over mij,
van toen ik vormloos ben ontstaan,
U wist hoe het zou verdergaan.
O God, hou mij geheel omgeven
en leid mij op de weg van 't leven.
O God, hou mij geheel omgeven
en leid mij op, en leid mij op,
en leid mij op de weg van ’t leven 2x

Drempelgebed

Geloofsbelijdenis

Gebed om de Geest
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Zingen: Lied 314: 1 en 3

‘Here Jezus, om Uw woord’

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.
Gesprek met de kids
Schriftezing: Lucas 15: 11 - 32
11 Vervolgens zei Hij: ‘Iemand had twee zonen. 12 De jongste
van hen zei tegen zijn vader: “Vader, geef mij het deel van uw
bezit waarop ik recht heb.” De vader verdeelde zijn vermogen
onder hen. 13 Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon
zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig
leven leidde en zijn vermogen verkwistte. 14 Toen hij alles had
uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware
hongersnood, en begon hij gebrek te lijden. 15 Hij trok eropuit
en verhuurde zich aan een van de inwoners van dat land, die
hem op het veld zijn varkens liet hoeden. 16 Hij had graag zijn
maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten
kregen, maar niemand gaf ze hem. 17 Toen kwam hij tot
zichzelf en dacht: De dagloners van mijn vader hebben eten in
overvloed, en ik kom hier om van de honger. 18 Ik zal naar
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mijn vader gaan en tegen hem zeggen: “Vader, ik heb
gezondigd tegen de hemel en tegen u, 19 ik ben het niet meer
waard uw zoon genoemd te worden; behandel mij als een van
uw dagloners.” 20 Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn
vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg
medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en
kuste hem.21 “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb
gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer
waard uw zoon genoemd te worden.” 22 Maar de vader zei
tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek
het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem
sandalen. 23 Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we
eten en feestvieren, 24 want deze zoon van mij was dood en is
weer tot leven gekomen, hij was verloren en is
teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren. 25 De oudste
zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij
was, hoorde hij muziek en gedans. 26 Hij riep een van de
knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. 27 De
knecht zei tegen hem: “Uw broer is thuisgekomen, en uw
vader heeft het gemeste kalf geslacht omdat hij hem gezond
en wel heeft teruggekregen.” 28 Hij werd woedend en wilde
niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en
probeerde hem tot andere gedachten te brengen. 29 Hij zei
tegen zijn vader: “Al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u
ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg, en u hebt mij
zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden
feest te vieren. 30 Maar nu die zoon van u is thuisgekomen,
die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, hebt u
voor hem het gemeste kalf geslacht.” 31 Zijn vader zei tegen
hem: “Mijn jongen, jij bent altijd bij me, en alles wat van mij is,
is van jou. 32 We kunnen toch alleen maar feestvieren en blij
zijn? Want je broer was dood en is weer tot leven gekomen,
hij was verloren en is teruggevonden.”’
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Zingen: Opwekking 807

‘God van licht’

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein:
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont, 3x
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
Refrein:
Bridge 4x:
U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.
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God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
Refrein:
Waar U woont.

Verkondiging

Persoonlijke boodschap
Zingen: Liedbundel 89: 1 en 2

‘Zegen mij’

Zegen mij, op de weg die ik moet gaan
Zegen mij, op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God, zegen mij alle dagen lang
Vader, maak mij tot een zegen / Ga mij niet voorbij
Regen op mij met uw Geest, Heer / Jezus, kom tot mij
Als de Bron van leven / Die ontspringt, diep in mij
Breng een stroom van zegen
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.
Zegen ons, waar we in geloof voor leven
Zegen ons, waar we hoop en liefde geven
Zegen om de ander tot zegen te zijn
O God, zegen ons tot in eeuwigheid
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Vader, maak ons tot een zegen / Hier in de woestijn
Wachtend op uw milde regen / Om zelf een bron te zijn
Met een hart vol vrede / Zijn wij zegenend nabij
Van uw liefde delend
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.
Leiding van Solid Kids aan het woord
Gebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk onze Vader

Slotlied: Liedbundel 101: 1, 2 en 3

‘Tienduizend redenen’

1. De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel.
0 mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.
2. Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein:
3. En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein:
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Zegen
Respons: Lied 416

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en met zijn zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met god en Hij zal met je zijn.

Collecte bij de uitgang

Ook kunt u een bijdrage storten voor de collecte op
rekeningnummer: NL 05 RABO 037 37 28 840
o.v.v. “Collecte”

Tijdens het verlaten van de kerk luisteren we naar ‘Trinity’:
‘Ik wens jou’.
Ik wens jou een dak boven je hoofd
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht
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Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd
met kinderen om je heen, tot aan het eind
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
‘k Wens jou vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent
dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft
een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou
Ik bescherm je voor de wind,
en vindt voor jou een schuilplaats
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang.
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Allen van harte uitgenodigd
in ‘de Sprankel’,
voor koffie, thee of ranja met…??
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