Liturgie 10 september - bevestigingsdienst
Zingen voor de dienst: GOZ 18 - melodie: nlb 675 (Geest van hierboven)
Bijeen geroepen uit onze huizen,
Elk met zijn eigen levenslied,
Zijn wij gekomen om weer te dromen
Van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
Roepen uit donker, roepen om leven,
Roepen om licht om Gods woorden te zien
God zal ons horen, Hij schenkt het leven
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
Samen te leven in zijn gloria.
Bijeen gekomen, woord in ons midden,
Samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
Voor wie God zoekt is hier een thuis
Bidden en danken, stilte en klanken,
Met elkaar delen, één zijn met velen
En zingen keer op keer: Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu “amen”.
God in ons midden, verhoor ons bidden
Heel; uw gemeente zingt: Halleluja!
Welkom en mededelingen
Intochtlied: 139:1, 8
1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
’t ligt alles open voor uw ogen.
Votum en groet
Kyrie gebed
Zingen: bij gebed om Geest:

8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in ’t diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

2 Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

4 Jezus, op uw Woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebed om de Geest
Zingen: Kinderlied: laat je licht maar schijnen Hemelhoog 685
https://www.youtube.com/watch?v=dWrav_GBif8
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Jesaja 33: 2 - 10
Zingen: Zingenderwijs 33 – melodie: Geef Heer de koning uwe rechten
1. Dit lied begroet een mens van morgen,
reikhalzend tastend naar
een dag geschonken zonder zorgen
een goddelijk gebaar,
geen ziekte meer, geen lijden,
geen haat of doodsbericht,
een dag die aanbreekt en zal blijven,
een wenkend vergezicht

2 Dit lied geeft toon al die stemmen
die ongehoord en zwaar,
verduisterd een bestaan omklemmen
tot vlammend Geestgebaar.
Het donker wijkt, de nacht wordt lichter
een ademend bestaan
waarin je heel kan zijn en dichter
bij God en mens mag staan.
3 Dit lied geeft stem aan al die talen
opklinkend van zo ver,
veelkleurig koor van leef verhalen
verbonden van oudsher.
Een wereld die wij zingend wensen
een lichtend handgebaar,
oprichtend opgestane mensen
tot spiegels voor elkaar.
Schriftlezing: Lucas 10: 23 – 37
Zingen: 791: 1, 2, 3, 4
1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Verkondiging (afb. 2, 3, 4)
Zingen: 903:1, 3
1. Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

3. In het duister van de tijden
ben ik nooit alleen geweest,
want God gaf mij ten geleide
op mijn wegen woord en Geest.
Ja, de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
van het innerlijk gezicht, –
dat zal dood noch duivel doven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Afscheid (afb 5 )
Zingen: 903: 6
6. Omdat Gij mijn hart doet branden,
omdat Gij mij zo bemint,
hef ik, Heer, tot U mijn handen:
Vader, zie ik ben uw kind.
Wil mij de genade geven,
U te dienen hier en nu;
God die liefde zijt, aan U
vast te houden, heel mijn leven,
tot ik U na deze tijd
liefheb in der eeuwigheid.
Bevestiging (afb 6 )
Zingen: 864: 2, 5
2. God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

5. Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al ’t goede
nu en in eeuwigheid.

Kinderen komen terug
Gebeden
Collectes: (afb. 7)
Slotlied: 416
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.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
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

