Dankdienst bij gelegenheid van het 30 jarig jubileum
Open Huis Assen.
Datum: 12 november 2018
Locatie: de Kandelaar, Oude Molenstraat
Onder leiding van: Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout,
bisschop van Groningen/ Leeuwarden
Ouderling Ds. J (Jan) H. Soepenberg

Organist: Marnix Onrust.

Open Huis
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voorzitter van de Stichting Missionair, Diaconaal en
Pastoraal Werk, kortweg Het Open Huis Assen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de He
Amen

Zingen van lied 15: Vrede voor jou, hierheen gekomen.

Vrede zij u. En met uw geest

Tekst: Jan van Opbergen

2. Niemand komt hier vrij van het kwade
niemand gaat hier straks weer vrijuit,
Niemand te veel niemand te weinig,
niemand te groot, geen een te klein,dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven van elkaar.
3. Jij die ons kent, Jij die ons aanvoelt,
Jij die de hele wereld draagt:
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt,tijd om te leven, kans om te zijn;
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn.
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gebed.
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1e lezing uit: 1 Koningen 17, 8-16
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Zingen van lied 36: “God wanneer.”
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2e lezing uit Mattheus 25, vers 35 tot 40.
Deze tekst is de basis voor het werk van he
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Preek/ overweging door Mgr. Van den Hou

toen de schepping begon.
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Dank- en smeekgebed.
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Onze Vader:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw rijk 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.
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Gedicht van Mia.
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Bisschoppelijke Zegen.
B: De Heer zij met U.
A: En met uw geest.
B: De naam des Heren zij gezegend.
A: Van nu af tot in eeuwigheid.
B: Onze hulp is in de naam des Heren.
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
B: Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en
Heilige geest.
A: Amen.
B: Gaat allen heen in vrede.
A: Wij danken God.
Orgelspel

