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Zondag 30 december 2018 - Top2000 dienst
Deze dienst is tot stand gekomen door de samenwerking van De Lichtkring en De Ark
Ouderling van dienst is Marian Veerman
Diaken is Kathleen Ritsema
Het orgel en de piano worden bespeeld door Marjolein Dijkstra
Lector is Frances Don
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hartelijk welkom in deze dienst waarin Ds Coen Wessel en Ds Aarnoud vd Deijl voorgaan.
Wij wensen u een gezegende dienst toe.
DE VOORBEREIDING
Bij binnenkomst horen we “Overture” van The Who
Welkom door de ouderling van dienst
Wij staan op en worden stil voor God
Drempelgebed (ovd)
Groet
Vg:
De Heer zij met U
Gem: OOK MET U ZIJ DE HEER
Vg:
Gem:
Vg:
Gem:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

We gaan zitten

Intochtslied “Omarm me” van BLØF
Gezongen door Dorine, Eva en Hilde Kruijver
Hoe ver je gaat
Heeft met afstand niets te maken
Hoogstens met de tijd
En ik weet niet hoe het komt
Dat ik weg wil
Maar het treft me hard en zuiver
En het houdt hardnekkig stand
Dus hier sta ik
Met een uitgestoken hand
Lief, ga dan mee
Omarm me
Omarm me, omarm me
Lief, ga dan mee
Omarm me
Omarm me, omarm me
En breng me nergens heen
Hoe diep je gaat
Heeft met denken niets te maken
Hoogstens met een wil
En het voelt alsof ik weet
Waar ik heenga
Het leidt me in het donker
En het spot met mijn verstand
Hier sta ik
Met mijn uitgestoken hand
Lief, ga dan mee
Omarm me
Omarm me, omarm me
Lief, ga dan mee
Omarm me
Omarm me, omarm me
En breng me nergens heen
Lief, ga dan mee
Omarm mijn lijf en leden
Omarm mijn waanideeën
Omarm me, omarm me
Lief, ga dan mee
Omarm heel mijn verleden
Omarm mijn zeven zeeën
Omarm me, omarm me
En breng me nergens heen
Hoe recht je staat
Heeft met zwaarte niets te maken
Hoogstens met de wind

Kyriëgebed
Diaken: Roepen wij tot God, om de nood van de wereld,
en prijzen wij Zijn Naam, want Zijn barmhartigheid kent geen einde.

Glorialied lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’
Vredesgroet
Lied “Can You Feel It” van The Jackson 5
If you look around
The whole world is coming together now
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
Feel it in the air, the wind is taking it everywhere
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
All the colors of the world should be
Lovin' each other wholeheartedly
Yes, it's all right
Take my message to your brother and tell him twice
Spread the word and try to teach the man
Who's hating his brother, when hate won't do
When we're all the same, 'cause the blood inside me is inside you
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
Sing out loud
Because we want to make a crowd
Touch a hand and sing a sound so pure, salvation rings
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
All the children of the world should be
Loving each other wholeheartedly
Yes, it's all right
Take my message to your brother and tell him twice
Take the news to the marching men,
Who are killing their brothers, when death won't do
Cause we're all the same
Yes, the blood inside me is inside of you
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
Every breath you take
Is someone's death in another place
Every healthy smile
Is hunger and strife to another child
But the stars do shine

In promising salvation, is near this time
Can you feel it now
So sisters and brothers
Show we know how
Now tell me
Can you feel it, can you feel it, can you feel it
Can you feel it, can you feel it, can you feel it

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van het Woord
Moment met de kinderen
Lied met de kinderen “Sun is Shining” van Axwell & Ingrosso
Na het zingen van dit lied wordt de kaars aangestoken en gaan de kinderen van groep 1-8 met Burg
Anker achter het licht aan naar de kindernevendienst. De kinderen hebben in de nevendienst hun
eigen dienst met gaven en gebeden en komen voor het slotlied bij ons terug.
A simple band of gold
Wrapped around my soul
Hard forgiving, hard forget
Faith is in our hands
Castles made of sand
No more guessing, no regrets
Then you came my way on a winter's day
Shouted loudly come out and play
Can't you tell I got news for you
Sun is shining and so are you
And we're gonna be alright
Dry your tears and hold tight
Can't you tell I got news for you
Sun is shining and so are you
And we're gonna be alright
Dry your tears and hold tight
Can't you tell I got news for you
Sun is shining and so are you
Diamonds to behold, waiting to unfold
Bite the bullet, bite your tongue
Love beyond belief
Raid the seven seas
Come uneven, come undone
Then you came my way on a winter's day

Shouted loudly come out and play
Can't you tell I got news for you
Sun is shining and so are you
And we're gonna be alright
Dry your tears and hold tight
Can't you tell I got news for you
Sun is shining and so are you
Sun is shining and so are you [6x]
Can't you tell I got news for you
Sun is shining and so are you
And we're gonna be alright
Dry your tears and hold tight
Can't you tell I got news for you
Sun is shining and so are you
Sun is shining and so are you [8x]
Evangelielezing door Frances Don: Marcus 7 vers 31-37
Beeldmeditatie uit het tijdschrift Woord en Dienst door Frances Don
Stilte
Lied “See me, feel me” van The Who
See Me
Feel Me
Touch Me
Heal Me
See Me
Feel Me
Touch Me
Heal Me
See Me Feel Me
Touch Me
Heal Me
Listening to you, I get the music
Gazing at you, I get the heat
Following you, I climb the mountain
I get excitement at your feet
Right behind you, I see the millions
On you, I see the glory
From you, I get opinion
From you, I get the story

Listening to you, I get the music
Gazing at you, I get the heat
Following you, I climb the mountain
I get excitement at your feet
Right behind you, I see the millions
On you, I see the glory
From you, I get opinion
From you, I get the story
Uitleg en verkondiging door Aarnoud
Lied “Blackbirds” van de Beatles
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
Blackbird singing in the dead of night
Take these sunken eyes and learn to see
All your life
You were only waiting for this moment to be free
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of the dark black night
Blackbird fly, blackbird fly
Into the light of the dark black night
Blackbird singing in the dead of night
Take these broken wings and learn to fly
All your life
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise
You were only waiting for this moment to arise

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader.
Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals
ook wij onze schuldenaars vergeven, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen.
Collecten en mededelingen
Mededelingen

De 1e collecte is bestemd voor individuele hulpaanvragen
De 2e collecte is bestemd de wijkkerk
Tijdens de collecte wordt het lied “Go Your Own Way” van Fleetwood Mac, door Dorine, Eva en Hilde
Kruijver gezongen
Voor het slotlied komen de kinderen terug uit de nevendienst
De kinderen uit de crèche worden opgehaald.
Slotlied, staande, “Pak maar mijn hand” van Nick en Simon
kijk maar naar de huizen om je heen
ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen
en zitten er geen vleugels aan een vogel
vliegt het toch nooit ergens heen
ook al krijg je nog zo vele kansen
en gaat er altijd eentje mis
en doordat je mijn gezang kunt horen
weet je ook wat stilte is
het een kan niet zonder het ander
pak maar m'n hand
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
het is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen
als je weer een wedstrijd hebt verloren
en je voelt je niet zo fijn
weet dan dat je extra goed moet zaaien
wil de oogst wat beter zijn
maar je vind de hulp zo overbodig
want je weet het zelf zo goed
toch heb je je naaste mensen nodig
die vertellen hoe het moet
het een kan niet zonder het ander
pak maar m'n hand
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
pak nou maar m'n hand
laat mij de weg wijzen
het is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen
ik reik je m'n hand dus grijp deze kans
want ik bied graag m'n hulp aan jou

aan jou
ik hoop dat jij m'n handen vertrouwt

pak maar m'n hand
stel niet teveel vragen
je kunt niet als enige de wereld dragen
pak nou maar m’n hand
laat mij de weg wijzen
het is geen probleem als je keer op keer jezelf wilt bewijzen
maar je kunt het niet alleen

Zegen
De gemeente antwoordt zingend met:

De uitgangscollecte is bestemd voor centraal kerkenwerk
Als toegift wordt het lied “Million Years” van Adele door Dorine, Eve en Hilde Kruijver gezongen
Lied: “Fragile” van Sting
If blood will flow when flesh and steel are one
Drying in the colour of the evening sun
Tomorrow's rain will wash the stains away
But something in our minds will always stay
Perhaps this final act was meant
To clinch a lifetime's argument
That nothing comes from violence and nothing ever could
For all those born beneath an angry star
Lest we forget how fragile we areOn and on the rain will fall
Like tears from a star like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are how fragile we are
On and on the rain will fall
Like tears from a star like tears from a star
On and on the rain will say
How fragile we are how fragile we are
How fragile we are how fragile we are

IEDEREEN IS VAN HARTE UITGENODIGD
VOOR KOFFIE, THEE OF FRIS !

