Liturgie zondag 12 november 2017 - Inbrengdienst
Afbeelding 1
Lied voor de dienst: HH 707
1. Kom als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen wordt je ontvangen.
Refrein:
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis
3. Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je
verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen wordt je
ontvangen.

2. Kom als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen wordt je ontvangen.
Refrein:
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis.
Refrein:
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis.

Welkom en mededelingen
Intochtslied: 84: 1 en 2
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

2. Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Stil gebed, votum en groet
Kyrieluisterlied: God Forgive us - https://youtu.be/tz4toSf-xQU
Enkele strofen uit een gedicht van Diny Beijersbergen
Zingen: HH 713
1. De aarde is vervuild,
veroordeeld tot de dood,
de schepping schreeuwt- zij huilt,
zij kreunt in barensnood!

2 De aarde is vervuild
tot in de verste hoekde zegen wordt geruild,
verkwanseld voor een vloek.

5 De aarde wordt vervuld
van groen overvloedJeruzalem onthult
een wereld, gaaf en goed.
Kinderlied https://www.youtube.com/watch?v=uP7G-w54WnE
Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de Geest
Lezing: Jesaja 48: 1 – 11 uitgekozen verzen
Zingen: 940
2. Verberg mij nu onder uw vleugels Heer.
Houd mij vast in uw sterke hand.
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed.
Dan word ik stil; U bent mijn God.
Vind rust mijn ziel in God alleen.
Ken zijn kracht, vertrouw Hem en wees stil.
Lezing: Thessalonicenzen 4: 9 – 14
Zingen: 753: 1, 2, 5 en 6
1. Er is een land van louter licht
waar heiligen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

2. Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszee scheidt
ons van dat zalig land.

5. Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden ’t land zien van ons hart,
dat ’t hemels licht bescheen.

6. God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn.

Overdenking (afbeelding 2, 3 en 4)
Zingen: 418: 1, 2 en 4
1. God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.
4. God, schenk ons de kracht

2. Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.
dicht bij U te blijven,

dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,

samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geween.

Kinderen komen terug van de nevendienst
Gebeden
1. Onze Vader, onze Vader,
ging Jouw Naam maar in het rond
als een lopend vuur van liefde,
morgenlicht en warmtebron.

2. Werd Jouw Rijk van recht en vrede
door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie
tot een hemel hier op aard.

3. Laat niet af van onze wereld;
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.

4. Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is.
Onze Vader, maak ons vrij.

5. Want door wie bestaat de aarde
en de hoop op haar behoud?
Door wie anders onze Vader,
door wie anders dan door Jou.
Collectes
Slotlied: 416: 1 en 4
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen
Na de dienst: kyrie door Susanna Fields https://youtu.be/uxGPaQOsPJE

