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  Ter inleiding 

We leven in onzekere en emotievolle tijden. Vandaag staan we stil 

bij Ezra, een dienaar van God, die een grote groep Joodse ballingen 
uit Babel terugbracht naar Jeruzalem. Op de oude fundamenten van 
de tempel brengen ze de HEER dankoffers. Waar de een staat te 
juichen, moet een ander huilen. Net als nu lopen emoties hoog op. 
Dat wij steun zullen hebben aan ons fundament: Jezus Christus, 
gezicht van Gods liefde!   
 
Orgelspel 
 
Moment van verstilling 
 

   Welkom door de ouderling van dienst 
  
 Lied 282 vers 1 en 2 – Genesteld aan uw hart 
                                                                                      (staande)  
 Aanvangswoord en groet                             

voorganger: Onze Helper is de HEER, 
allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft; 
voorganger: die trouw blijft, altijd weer, 
allen:  en niet loslaat wat zijn Hand begon. 
 
voorganger: Genade, licht en vrede, met elk van jullie, 

   thuis en hier, van God de Vader, 
   en van Jezus onze Heer, 
   in de ruimte van de heilige Geest. 
allen:  Amen. 
 
Drempelgebed 
             (we gaan weer zitten) 
 
Inleiding op de viering 
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     Wij leggen in gebed de wereld en ons leven aan God voor; 
     een gebed dat we enkele afwisselen met een  
     gezongen ‘Heer, ontferm U’ 

 
 
Lied 713 vers 1, 3 en 4 – Wij moeten Gode zingen 

  
Kindermoment 

 
 We kijken en luisteren naar: Hé, doe je mee?  

(tekst Ron Schröder & Marianne Busser) 
https://www.youtube.com/watch?v=PpridxIvTsc&feature=youtu.be 

 
Gebed om de Heilige Geest  
 
Lezing: Ezra 3 vers 1-6 en 10-13  
 
Lied 134 vers 1, 2 en 3 – Gij dienaars aan de Heer gewijd 
 

Lezing: Efeziërs 2 vers 19 - 22 
 
Lied 118 vers 8 en 10 – De steen, die door de tempelbouwers 
 
Preek 
 
Lied 713 vers 2, 4 en 5 – Hij schenkt de levensadem 
 
Aandacht voor het doel van de collecte 

 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

 
 Lied 912 vers 1, 2, 3 en 6 -  Neem mijn leven, laat het Heer 

                                                                                     (staande) 
Uitzending en zegen                         

       gezongen ‘amen, amen, amen!’ 
                (we nemen nog even plaats) 
 Muziek 

https://www.youtube.com/watch?v=PpridxIvTsc&feature=youtu.be

