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Welkom
Aansteken van de kaarsen
Woorden van bezinning:
Tel met mij mee
de uren die zo traag vergaan
Stel mij gerust
nu in mijn lichaam onrust huist
Verdrijf de angst
die rondspookt in mijn ziel
Kom met nieuw licht
nu veel in mij verlangt naar U.
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Maar wees mij dan genadig
en richt mijn leven op,
dat ik opnieuw gestadig
kan gaan in 's levens loop.
Mijn hart, hoezeer onrustig,
heb ik op U gezet,
mijn ogen zijn gevestigd
op U, tot Gij mij redt.

4e zondag: Het zal een tijd van rust zijn
Jullie moeten het land laten rusten
Leviticus 25:4 Het zevende jaar moeten jullie het land laten rusten. Het is
een sabbatsjaar dat aan de HEER gewijd is.

Tekst ter overweging
Rustdag
En God sprak
En het was
En God zag
En het was goed
Toen was het
Dag van rust
Tijd voor Zegen
NLB 1001: 1 en 3 De wijze woorden en het groot vertoon
Mattheus 11:28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder
lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
Overdenking
Meditatieve stilte
Muzikale meditatie
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Gebed
Heer, nu de avond valt
komen wij tot U.
De dag gaat ten einde
en heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Neem de last daarvan van ons af
en bewaar wat goed was.
Dat uw ogen over ons geopend zijn,
Zegen
Voorganger:
Moge de Schepper van al wat leeft en ademhaalt
ons leven zegenen en behoeden.
Allen:
Mogen wij op onze beurt behoeden al wat leeft en ademhaalt.
Mogen wij ons daartoe gezegend weten:
In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.
SLOTLIED NLB 263 Wees gij mijn toevlucht
Collecte
De Raad van kerken bestemt de collecte voor Stichting
Energiebank – Arnhem. Stichting Energiebank Nederland/Arnhem helpt huishoudens die te weinig geld hebben om
hun energierekening te betalen. Met behulp van energiecoaches doorlopen huishoudens ook een traject van energiebewustwording, waarin zij gestimuleerd en geholpen worden om
hun energierekening blijvend te kunnen verlagen. Er wordt
gewerkt met vrijwilligers.
Donaties zijn welkom op bankrekeningnummer:
NL03 INGB 0008 1115 45. Zie ook www.energiebank.nl

De Raad van Kerken wenst u een goede Veertigdagentijd
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