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Lied vooraf 207 De trouw en goedheid van de Heer

Welkom

DIENST VAN VOORBEREIDING

Intochtslied 33:2 Zing al wie leeft van Gods genade

Stil gebed

Votum en groet

Lied 195 Klein Gloria

Drempel- en kyriëgebed

Lied 33:8 Wij wachten stil op Gods ontferming

Onderricht 2 Petrus 3:10-13

DIENST VAN HET WOORD

Lied als gebed om de Heilige Geest 680 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods

Kinderlied 288 Goedemorgen, welkom allemaal

>>>>> de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Nel vd V Lucas 12:32-40

Lied 130:3 Ik heb mijn hoop gevestigd

Preek

Lied 751 De Heer verschijnt te middernacht

>>>>> de kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

Afkondigingen overlijden

Lied 753:1 Er is een land van louter licht

Dank- en voorbeden

Gaven

>>>>> de kinderen van de oppas kunnen worden opgehaald

Lied 415:1,2 Zegen ons, Algoede

Zegen

Lied 415:3 Amen, amen, amen



LUCAS 12:32-40

Vrees niet, kleine kudde, want jullie Vader heeft jullie het koninkrijk willen schenken.

Verkoop je bezittingen en geef aalmoezen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet verslijt,

een schat in de hemel die niet opraakt, waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan

worden aangevreten. Waar jullie schat is, daar zal ook jullie hart zijn.

Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun 

heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem 

opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend 

aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen 

bedienen. Gelukkig degenen die hij zo aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort 

voor het aanbreken van de dag. Besef wel: als de heer des huizes had geweten op welk 

uur de dief zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben laten inbreken. Ook jullie 

moeten klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.’


