LITURGIE 2 mei 2021 - VOORGANGER: Ds. Burret Olde
ORGELSPEL
WELKOM
DREMPELGEBED
OPENINGSLIED om thuis mee te zingen: ‘Zoekend naar Licht’ (engelstalige versie)
https://www.youtube.com/watch?v=EvzKjVO8sHA
Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:
Christus, ons licht,
schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis.
Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein:
Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zijn velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein:
Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein:
BEMOEDIGING:
ouderling
Onze hulp is in de Naam van de Heer,
allen:
De Heer van hemel en aarde.
ouderling
Heer, onze God, keer U naar ons toe,
allen:
En doe ons weer leven met hart en ziel.
GROET
God die hemel en aarde met elkaar verbind groet ons door alle tijden heen en ook vandaag
met de woorden: Genade zij u en vrede:
Dat wil zeggen:
Jij mag er zijn, wie je ook bent,
Hoe je leven ook is,
Ik zal er zijn voor jou zegt God,
Ook als jij dat niet meer verwacht, Amen

STIL GEBED
Laten wij ons in een stil gebed open stellen voor de Aanwezigheid van God en de
verbondenheid met elkaar, Amen
KYRIEGEBED / gebed om de nood van de wereld
GLORIALIED om mee te zingen: https://www.youtube.com/watch?v=c6RYSxpJTvI
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
RONDOM DE KINDEREN,
-

KINDERLIED
AANSTEKEN KINDERLANTAARN

GEBED OM INSPIRATIE
1E SCHRIFTLEZING: Lucas 8 verzen 1 t/m 2a en Lucas 10 verzen 1 t/m 9
Solo van Henk Schoemaker ‘Dit is uw wereld, Heer, dit is uw huis’
Onder begeleiding van Hans Rijken
Dit is uw wereld, Heer, dit is uw huis
Wij zijn verbonden Heer, hier en ook thuis
Hoe ook ons leven is, met angst en pijn
Al wat ons hart beweegt, dat mag er zijn.
Als ik aan anderen denk, voel ik verdriet,
komt uit mij hart omhoog zomaar een lied.
‘k wil zo graag samenzijn en ik verlang
naar uw gemeenschap Heer en samenzang.
Ik wil geloven Heer dat U hier bent
En dat u iedereen ten diepste kent
Dit is ons leven Heer, wij zijn van U
Open ons hart o Heer, open ons nu.
Ik voel me kwetsbaar Heer, maar soms ook sterk
Want ik vertrouw in U en in uw kerk
Wij komen samen ook deze storm door
Maak mij dan open Heer als nooit tevoor.

2E SCHRIFTLEZING: Handelingen 2 verzen 43 t/m 47a
PREEK
ORGELSPEL
DANK EN VOORBEDEN
MEDEDELINGEN
COLLECTE
SLOTLIED: Lied 838 ‘O grote God, die liefde zijt’, vers 1 en 2
1. grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.
2. Maak ons volbrengers van dat woord,
Getuigen van uw vrede,
Dan gaat wie aarzelt
met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Allen: Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus, Christus onze Heer,
amen God uw naam ter eer!
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