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Orgelspel
Welkom, mededelingen
Openingslied gezang 217 (staande)
De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.
Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.
Uitleg over het thema
Votum en groet
V. We zijn hier bij elkaar
in de ruimte van de Eeuwigebij wie de bron van leven is
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G. Zijn kracht is hier en nu
in mij en naast mij,
dichter bij dan mijn eigen adem.
V. Licht dat donker verdrijft
en de wereld verlicht.
Troost die onze troosteloosheid omarmt,
Geest die mensen bezielt en beweegt.
G. In liefde en trouw bent U ons nabij,
vandaag en morgen, alle dagen.
Amen.
Antwoordlied
Tot U Heer is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd
Kom tot ons Eeuw’ge in de tijd. Amen
(gemeente gaat zitten)
Inkeer en gebed
Lied 306
Ere wie ere toekomt,
Lichtende levende God (1xV, 1xA)
U komt toe alle stem,
alle veerkracht en zingen.
(A) Ere…
Die ons verwekt en doet zijn,
ons openbaart en herademt
één en volstrekt in allen en boven allen uit
Vader, Zoon en Geest, bron, water en stroming,
liefdes eerste begin,
liefdes weg, liefdes volharding.
(A) Ere…..
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Gij die doet lichten de zee,
lichten aarde en hemel,
stroom uw mensen vol kracht,
doe opleven hun ogen,
(A) lichtende levende God.
Moge het worden, eindelijk,
wat Gij gewild hebt van meet af:
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.
(A) Ere…
Lezing 1: Genesis 22: 1-17
Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’
zei hij. ‘Ik luister,’ antwoordde Abraham. 2Roep je zoon, je
enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar
het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren
op een berg die ik je wijzen zal.3De volgende morgen stond
Abraham vroeg op. Hij zadelde zijn ezel, nam twee van zijn
knechten en zijn zoon Isaak met zich mee, hakte hout voor
het offer en ging op weg naar de plaats waarover God had
gesproken. 4Op de derde dag zag Abraham die plaats in de
verte liggen. 5Toen zei hij tegen de knechten: ‘Blijven jullie
hier met de ezel. Ikzelf ga met de jongen verder om
daarginds neer te knielen. Daarna komen we naar jullie
terug.’ 6Hij pakte het hout voor het offer, legde het op de
schouders van zijn zoon Isaak en nam zelf het vuur en het
mes. Zo gingen zij samen verder. 7‘Vader,’ zei Isaak. ‘Wat
wil je me zeggen, mijn jongen?’ antwoordde Abraham. ‘We
hebben vuur en hout,’ zei Isaak, ‘maar waar is het lam voor
het offer?’ 8Abraham antwoordde: ‘God zal zich zelf van een
offerlam voorzien, mijn jongen.’ En samen gingen zij
verder. 9Toen ze waren aangekomen bij de plaats waarover
God had gesproken, bouwde Abraham daar een altaar,
schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaak vast en legde
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hem op het altaar, op het hout. 10Toen pakte hij het mes
om zijn zoon te slachten. 11Maar een engel van
de HEER riep vanuit de hemel: ‘Abraham, Abraham!’ ‘Ik
luister,’ antwoordde hij. 12‘Raak de jongen niet aan, doe
hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je
hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden.’ 13Toen
Abraham opkeek, zag hij een ram die met zijn horens
verstrikt was geraakt in de struiken. Hij pakte het dier en
offerde dat in de plaats van zijn zoon. 14Abraham noemde
die plaats ‘De HEER zal erin voorzien’. Vandaar dat men tot
op de dag van vandaag zegt: ‘Op de berg van de HEER zal
erin voorzien worden.’15Toen sprak de engel van
de HEER opnieuw vanuit de hemel tot Abraham. 16Hij zei:
‘Ik zweer bij mijzelf – spreekt de HEER: Omdat je dit hebt
gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt
onthouden, 17zal ik je rijkelijk zegenen en je zo veel
nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en
zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen
zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen.
Lied 900
Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante;
sólo Dios basta.
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
God alleen is genoeg.
Overdenking
Stilte, orgelspel
Gebeden
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Toelichting op de collecte
Slotlied: May the road rise to meet you
(gemeente gaat staan)
Uitzending en zegen
Antwoordlied 415: 3
Na voorspel van het orgel zeggen wij hardop:
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God uw naam ter eer!
Orgelspel

De collecte vindt plaats na afloop van de dienst.
 de eigen gemeente / het bloemenfonds
 diaconie (Table Mountain)

Mocht u niet contant kunnen of willen bijdragen aan
de collecte, dan stellen wij het erg op prijs als u wél
een bedrag wilt overmaken op de bankrekening van
de diaconie of de gemeente.
Diaconie: bankrekening NL 37 INGB 0004 3181 82 t.n.v.
Remonstrantse Diaconie Doesburg
Gemeente: bankrekening NL 92 ABNA 053 88 36 911
t.n.v. Remonstrantse Gemeente Doesburg
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Bronvermelding Youtube:
Lied 217: KRO-NCRV Eucharistieviering Basiliek Hulst
Tot U is ons hart gericht: Arminiuskerk, Rotterdam
Liedboek 306 Ere wie ere toekomt, Nassaukerk, Amsterdam
Taizé - Nada te turbe
May the Road Rise to Meet You - Lori True
Afbeelding: Chagall
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