Welkom in de hervormde gemeente
Hagestein - Hoef en Haag

Liturgie
Dankdag

Woord van welkom + bidden
1. Dank U voor de wond’ren die gebeuren:
dank U voor de bloemen in het veld.
Dank U dat uw schepping vol met kleuren
van uw liefde voor een mens vertelt.
(Refrein)

Refrein:
Dank, dank, dank o Heer,
U blijft altijd bij ons Heer.
Amen, amen, amen.

2. Dank U voor die duizend mooie dingen;
dank U voor uw liefde elke dag.
Dank U dat als zorgen mij omringen
ik eenvoudig bij U komen mag.
(Refrein)
4. Dank U voor het wonder in mijn leven;
dank U voor uw Geest en voor uw kracht.
Dank U dat U alles hebt gegeven,
dat U alles voor mij hebt volbracht.
(Refrein)

Geloofsbelijdenis
(We zijn bij elkaar in de kerk. De kerk bestaat al heel lang en op heel veel plekken in de wereld. Heel
veel jaren terug heeft men al nagedacht wat we nu precies geloven in de kerk. Dat heeft men
opgeschreven in een ‘geloofsbelijdenis’. Wat toen opgeschreven is, geloven wij nog steeds. Jij ook?
Luister maar goed!)

Psalm 116: 1 en 10
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.
10. Ik zal Uw naam met dankerkentenis
Verheffen, U al mijn geloften brengen;
'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen,
In 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Gedicht: 'Dank God voor alles wat leeft'
God kent jouw vanaf het begin
God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent als je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.
En weet je wat zo mooi is; bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn, want Hij houd van jou.
Ja, Hij houd van jou. Ja Hij houd van jou en mij.

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin
Hij kent als je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

Bidden
(Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst met elkaar of God ons wil helpen. We vragen
of Hij ons helpt zodat we begrijpen wat er in de Bijbel staat. We vragen ook of Hij ons duidelijk wil
maken wat dat betekent voor ons eigen leven. Bid jij eerbiedig mee?)

We lezen uit de Bijbel: Markus 12:41-44.
41. En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte
geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in.
42. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een
quadrans.
43. En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen:
Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen
die iets in de schatkist geworpen hebben.
44. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van
haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.
Collecte
(We geven ons meegebrachte geld aan twee doelen: aan de arme mensen en aan de kerk.)

Psalm 96: 1 en 5
1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE;
Zing, aarde, zing dien God ter ere;
Looft 's HEEREN naam met hart en mond;
Vermeldt Zijn heil op 't wereldrond;
Dat dag aan dag Zijn roem vermeêre.
5. Geeft d' eer aan 't eeuwig Opperwezen;
Zijn naam wordt nooit genoeg geprezen;
Verheft Zijn deugden, blij te moê;
Brengt in Zijn huis Hem offer toe,
Hem, Die de volken moeten vrezen.
Preek
Thema: Alles geef ik U!

Neem mijn leven, laat het, Heer
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maakt mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

3. Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets daarvan behoud’.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

4. Neem ook mijne liefde, Heer;
‘k leg voor u haar schatten neer.
Neem mij zelf, en t’ allen tijd
ben ik aan U toegewijd.

Dankgebed
(We danken met elkaar de Heere God voor alles wat we van Hem krijgen en gekregen hebben.
Probeer maar goed te luisteren: zijn er ook dingen bij waarvoor jij wil danken?)

Kinderen van de Vader
Wij willen samen vieren dat God van mensen houdt
En dat Hij in ons midden Zijn rijk van liefde bouwt
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen delen met kinderen klein en groot
En net als Jezus geven aan anderen in nood
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen leven als vrienden verder gaan
En steeds opnieuw vergeven wie ons heeft pijn gedaan
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Wij willen samen spelen in huis en op de straat
Geduldig zijn en helpen wanneer het moeilijk gaat
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Omdat wij kinderen van de Vader zijn
Dankwoord
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 troost en 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.

