
Orde van Dienst
zondag 29 november

Remonstrantse gemeente Doesburg

Thema
De vrouw van Noach 

Predikant:
ds. Madelief Brok 

Organist:
dhr. Kees van den Haak

Cantor:
dhr. Philip Thysse

Welkom, mededelingen

Openingslied 463: 1-5
Licht in onze ogen
gezongen door cantor, de gemeente neuriet mee

1 Licht in onze ogen,
redder uit de nacht,
geldt uw mededogen
nog wie U verwacht?

2 Als der mensen trooster
roepen wij U aan:
noem de namelozen
met een nieuwe naam!

3 Herder, wil behoeden,
wie in ’t duister valt.
Keer hun lot ten goede,
licht dat stralen zal!

4 Bloesem in de winter,
roze dageraad,
wees ons teken dat de
zon verschijnen gaat!
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5 Regen uw gerechtigheid
en bevrucht de aard,
tot de trouw ontkiemt en
vrede bloeien gaat!

Votum en groet

Antwoordlied
gezongen door cantor, de gemeente neuriet mee 

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 465
Hopen en uitzien naar het licht
gezongen door cantor, de gemeente neuriet mee 

Hopen en uitzien naar het licht,
hopen, weten dat het kwade zwicht,
hopen, Christus komt, het ware licht.

Lezing 1: Genesis 6: 9-22

Luisterlied (cd)
Stef Bos: Lied van Noach

Lezing 2: Passage uit kinderboek: mevrouw Noach

Overdenking

Stilte, orgelspel

Gebeden
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Toelichting op de collecte

Slotlied
Ongestraft mag liefde bloeien

Melodie: Liefde eenmaal uitgesproken:(lied 791)
Tekst: Sietse de Vries
Gezongen door de cantor

1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.

3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.

5. Liefde vraagt ons om ontferming
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen
vindt in liefde zelf geloof.

6. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.

7. Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!
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8. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Uitzending en zegen

Antwoordlied 415: 3 
Amen, amen, amen

gezongen door cantor, gemeente neuriet mee

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
Amen, God uw naam ter eer!

Uitgangscollecte

De collecte vindt plaats na afloop van de dienst.
• de eigen gemeente / het bloemenfonds
• diaconie: (vluchtelingen op Lesbos)

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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