’t is ( nooit ) stil
In het begin schiep God de hemel en aarde.
De aarde was nog woest en doods
en duisternis lag over de oervloed,
maar Gods geest zweefde over het water.
Liturgie zondag 25 oktober

ORGELSPEL door Dub de Vries
WOORD VAN WELKOM
DREMPELGEBED
OPENINGSLIED:
LIED: 675
Geest van hierboven\ In de uitvoering van Stef Bos en Jongerenkoor Samen Op Weg
https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24

BEMOEDIGING:
ouderling
ALLEN:
ouderling
ALLEN:

Onze hulp is in de Naam van de Heer,
De Heer van hemel en aarde.
Heer, onze God, keer U naar ons toe,
En doe ons weer leven met hart en ziel.

GROET
STIL GEBED
KYRIEGEBED (bevestigd door Kyrie Eleison uit Ghana NL301j)
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RONDOM DE KINDEREN
GEBED OM INSPIRATIE
LEZING: 1 Koningen 19: 11-12
De Heer zei tegen Elia: ‘Kom naar
buiten, ga op de berg staan om mij te
ontmoeten.’
Toen kwam de Heer voorbij.
Het begon met een zware storm.
Het waaide zo hard dat de berg begon
te schudden en de rotsen
openscheurden.

Maar de Heer was niet in de storm.
Na de storm kwam er een aardbeving.
Maar daarin was de Heer ook niet.
Na de aardbeving kwam er een vuur,
maar de Heer was ook niet in het vuur.
Na het vuur klonk er alleen het zachte
suizen van de stilte.

LIED: 314 vers 1 en 3 uit het Liedboek met het orgel,
Here Jezus, om Uw woord,
zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort,
Uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven,
hart en ziel en heel ons leven.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen,
tot de hemel door mag dringen.

OVERWEGING:
’t is (nooit) stil
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc
ORGEL MUZIEK
DANK-EN-VOORBEDEN (Stil gebed/Onze Vader)
MEDEDELINGEN/ COLLECTEDOELEN
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SLOTLIED:
God is getrouw zijn plannen falen niet, het eerste couplet
https://www.youtube.com/watch?v=eZtKHAwJxc4
God is getrouw, zijn plannen falen niet.
Hij kiest de zijnen uit,
Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet.
Laat van zijn woorden
Geen ter aarde vallen.
En 't werk der eeuwen,
Dat zijn Geest omspant,
Volvoert zijn hand.
WEGZENDING EN ZEGEN
Allen:

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen
Jezus, Christus onze Heer,
amen God uw naam ter eer!
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