Liturgie: zondag 14 mei: Bij God blijven
Lied voor de dienst: Iona 18

2. Er is een lijn van vrouwen die tegen macht en wet
hun volk het leven gaven; ze hebben het gered.
Hoewel, ondanks triomfen, geen ophef is getoond God heeft hun huis doen groeien, hun lieve list beloond.
Kom zing het lied van Sifra en Pua, die 't bevel
om jongetjes te doden weerstonden bij de Nijl,
en zing het lied van Rachab, van vrijheid langs haar koord,
en zing het lied dat Ester voorkwam een massamoord.
3. Er is een lijn van vrouwen - die hadden Jezus lief,
die boden Hem gastvrijheid, en zagen hoe Hij stierf.
Terwijl hun nieuws verdacht was, als onzin afgedaan,
stond Jezus in hun midden, verrezen, opgestaan.

Dus zing het lied van Anna, die zag het Christuskind,
en zing het lied van Marta, die Jezus heeft gediend,
en zing van de Maria's, die hebben goed gedaan
en op de hemelbruiloft aan Jezus' tafel gaan.
Welkom en mededelingen
Zingen: 98:1, 2
1. Zing een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
Stil gebed - Votum en Groet
Klein Gloria
Belijden van onze schuld
De tien woorden ( afb. 2 )
Zingen: 534:1, 2, 3
1. Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

2. Hij die de lammen lopen liet
hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

3. Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Kinderen naar nevendienst

Lezing: Deuteronomium 6: 20 – 25
Zingen: 310: 1, 2, 4
1. Eén is de Heer, de God der goden,
wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!
4. Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.
Lezing: Johannes 16: 1 – 15
Zingen: 412:1, 2, 3
1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!
2. U looft de apostelschaar in heerlijkheid. o Heer,
profeten, martelaars vermelden daar uw eer.
Door heel uw kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,
in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.
Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,
onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meêdogen!
3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!
Preek ( afb.3, 4, 5 )
Zingen: Als je gelooft (Lied bij 1 Korintiërs 15)

tekst Erik Idema / melodie Gezang 299 liedboek 1973 voor alle heil’gen
1. Als je gelooft dat Christus eeuwig leeft:
twijfel niet of een mens nog toekomst heeft.
Geloof in God, die mensen leven geeft!
Halleluja, halleluja!
2. Met Adam stierven wij, nu staan wij op
In Christus – hij leeft voor, hij gaat voorop.
De aarde leeft, de bloemen in de knop.
Halleluja, halleluja!
3. Jouw toekomst is zo anders dan je dacht:
je komt tot bloei, verschil van dag en nacht.
Wat klein is, zwak, krijgt stralend nieuwe kracht.
Halleluja, halleluja!
4. Een kort moment, een ogenblik, zo snel
blaast de bazuin de droeve dood vaarwel.
Gods kind’ren zijn bij hem voorgoed in tel.
Amen, amen.
Kinderen komen terug: wat is er gebeurd?
Gebed - Onze Vader
Collectes ( afb 6 )
Zingen: 834
1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Zegen

( afb. 7 en 8 )

2.Schep God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

