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Orgelspel

Welkom
We luisteren naar: Lied 220: 1,4 – Zoals een bloem zijn kelk
heft naar de zon
1.

Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon,
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel,
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond,
zoekt naar het licht en opstaat om te leven,
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht,
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.

4.

God van ons hart, Gij die ons zingen doet,
uw mensen zijn wij, maaksel van uw handen,
uw adem geeft ons innigheid en gloed,
o leid ons uit het huis van schade en schande Gij schenkt de sterveling een vergezicht,
uw stad van licht daalt neer over de landen.

Bemoediging en drempelgebed
vg.
gem.
vg.
gem.
vg.
gem.
vg.
gem.
vg.
gem.

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft
De wereld is van U, God,
de aarde en al haar mensen.
Hoe goed en geweldig is het
om samen te leven in eenheid.
Liefde en geloof komen samen,
gerechtigheid en vrede slaan de handen ineen.
Al zouden leerlingen van Christus zwijgen,
dan zouden de stenen spreken
over het koninkrijk van God.
vg.
God, in wiens hart liefde en gerechtigheid woont,
laat ons vandaag zien van wie we moeten houden
en wat we moeten uitdagen of veranderen,
zodat uw wil voor de aarde kan worden gedaan.
Vergroot onze hoop, verdrijf onze apathie;
inspireer onze verbeelding,
verdiep onze betrokkenheid
en help ons uw geboden te onderhouden,
zodat wij de tekenen van uw Koninkrijk worden
waar wijzelf en andere vasthouden in uw naam voor
bidden.
gem. Amen
We luisteren naar: Lied 92: 1,2,3 – Waarlijk dit is rechtvaardig
1.

Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
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2.

Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.

3.

Gij hebt mij door uw daden,
o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd,
ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken,
de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand.
Gij zult hun hart versterken.

Gebed om ontferming
We sluiten het gebed af na ‘zo roepen wij tot U en bidden’:
gem. Heer, ontferm U
Christus, ontferm U
Heer, ontferm U over ons
Als gloria horen we: Lied 146c: 1,3 – Alles wat adem heeft
love de Here
1.

Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
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3.

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Inleidende woorden

Lezen: 2 Koningen 4: 38-44
We luisteren naar: Lied 995 – O Vader trek het lot ons aan
1.

O Vader, trek het lot U aan
van allen die door U bestaan.
Gij die geen stenen geeft voor brood,
wees met uw kinderen in nood;
en stil, God die rechtvaardig zijt,
de honger naar gerechtigheid.

2.

O Vader, trek het leed U aan
van allen die met ons bestaan.
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,
doe ons hun broeders zijn in nood,
opdat zij weten, wie Gij zijt:
de God van hun gerechtigheid.

Lezen: Johannes 5: 36c-47
We luisteren naar: Lied 325: 1,2,3 – Dat woord waarin ons
richting werd gegeven
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1.

Dat woord waarin ons richting werd gegeven,
dat onze gang bepaald heeft bij het leven,
dat in ons zwijgt en waakt en weet,
de wereld trouw in lief en leed,
dat ons de dood doet tegengaan:
dat was bij God, van meet af aan.

2.

Alleen was God in stilte ongebroken,
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord
de klank en aandrift van dat woord.
Nog voor Hij enig mens gewon,
nog voor het opgaan van de zon.

3.

Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde,
toen Hij het licht, de zee, de aarde spreidde.
Het werd zijn liefste gezellin,
het spreekt Hem moed en liefde in,
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt,
zijn naam van deze wereld wijkt.

Overdenking
Orgelspel
We luisteren naar: Lied 326 – Van ver, van oudsher
aangereikt
1.

Van ver, van oudsher aangereikt,
een Woord dat toch niet van ons wijkt,
nabij en nieuw ons aangedaan,
weer vlees geworden, opgestaan!

2.

Dit Woord komt tot ons op de wind.
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt
gehoor bij mensen, onderdak.
Dit Woord, dat God van oudsher sprak.
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3.

Dit Woord blijft leven in een lied.
Waar mensen zingen sterft het niet,
als adem die de harten voedt,
als lente die ons bloeien doet!

4.

Dit lied dat onze nacht verstoort
wordt keer op keer als nieuw gehoord.
Het breekt zich baan in morgenlicht,
een nieuwe dag, een vergezicht!

5.

Van ver, van oudsher aangezegd,
een Naam, opnieuw op ons gelegd,
een Woord, dat onze monden vult,
een lied, dat Gods gelaat onthult.

6.

O Woord, zo lang ons toegedaan,
zet ons opnieuw tot zingen aan:
Gezegend, hier en overal
die is, die was, die komen zal!

Dank- en voorbeden, Na ‘zo bidden wij samen’:
gem. Vervul ons met uw liefde
geef adem en kracht aan mensen
stil gebed
Samen bidden van Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd;
uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
gelijk in de hemel alsook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de
heerlijkheid
tot in der eeuwigheid. Amen
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Mededeling
Slotlied: Lied 825: 1,5,8 – De wereld is van Hem vervuld
(Iedereen mag meezingen)
1.

De wereld is van Hem vervuld,
die 't kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.

5.

Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.

8.

God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de ongeëvenaarde.

Zegen
Gezongen: Amen, amen, amen
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