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Lied 217 ‘De dag gaat open’ vers 1,3,4
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.
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.
Bemoediging en Groet
Psalm 86 vers 5,6,7
Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wond’ren aan ons leven.
Gij zijt God, ja Gij alleen,
goedertieren om ons heen.
Heer, Gij hebt mij aangenomen,
mij weer tot het licht doen komen
uit de diepten van de dood.
Ja, uw goedheid is zeer groot.
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Zie, o God, de trotse bende
die mijn leven tracht te schenden,
die in mateloos geweld
U zich niet voor ogen stelt.
Kome, Heer, mij uw genade,
uw barmhartigheid te stade.
Trouw zijt Gij in wat Gij doet,
Gij zijt onvoorstelbaar goed.
Laat mij leven voor uw ogen,
sterk uw knecht door uw vermogen.
Maak Gijzelf voor hem vrij baan,
die U dient van jongs af aan.
Toon uw hulp mij door een teken,
dat mijn vijanden verbleken,
als zij zien dat Gij het zijt,
die mij troost en mij bevrijdt.
ROND HET WOORD
Inleidende woorden
Gebed van de zondag
Lezing: Jozua 2, 1-14
zingen : Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’ vers 1,2
Voor mensen die naamloos,
kwetsbaar en weerloos
door het leven gaan,
ontwaakt hier nieuw leven,
wordt kracht gegeven:
wij krijgen een naam.
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Voor mensen die roepend,
tastend en zoekend
door het leven gaan,
verschijnt hier een teken,
brood om te breken:
wij kunnen bestaan.
Lezing Jozua 2, 15-21
zingen : Lied 647 ‘Voor mensen die naamloos’ vers 3,4
Voor mensen die vragend,
wachtend en wakend
door het leven gaan,
weerklinken hier woorden,
God wil ons horen:
wij worden verstaan.
Voor mensen die hopend,
wankel gelovend
door het leven gaan,
herstelt God uit duister
Adam in luister:
wij dragen zijn naam.
Overdenking
Musica pro Deo: JS Bach – Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 662
Aankondiging digitale collecte
DE GEBEDEN uitlopend op stil gebed en Onze Vader:
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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.

Our Father, which art in
heaven,
Hallowed be thy Name.
Thy Kingdom come,
Thy will be done on
earth, As it is in heaven.
Give us this day our daily
bread
And forgive us our
trespasses,
As we forgive them that
trespass against us.
And lead us not into
temptation;
but deliver us from evil.
For thine is the kingdom,
The power and the glory.
For ever and ever. Amen.

ZENDING EN ZEGEN
Uittochtslied: Lied 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’
Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als ’s Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van ’s Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus’ wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.
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O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaderen bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar ’t land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.
Zegen
Postludium: Jacques van Oortmerssen – Psalm 77
***
Vanaf volgende week zondag zijn onze diensten weer te bezoeken in de
Nederlandse Kerk in Austin Friars, maar de diensten blijven ook digitaal te
beluisteren via www.kerkomroep.nl. En via een live-stream op onze
Facebookpagina: www.facebook.com/nederlandsekerk
Ga naar de website www.dutchchurch.org.uk of naar onze
Facebookpagina: www.facebook.com/nederlandsekerk voor alle laatste
updates en video bijdragen.
Houdt contact met de Nederlandse Kerk in Londen!
Voor meer informatie zie onze website www.dutchchurch.org.uk of neem
contact met het kerkelijke bureau telefoon 020 7588 1684,
info@dutchchurch.org.uk.
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Predikant van de Nederlandse Kerk is ds. Bertjan van de Lagemaat (07592
511385, minister@dutchchurch.org.uk). Wilt u een gesprek met hem of hebt
u vragen over de kerk, dan kunt u hem gerust bellen of mailen.
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