Liturgie zondag 3 september – inbrengdienst
Voor de dienst horen we: Welkom in dit huis uit Hemelhoog 707
Zingen voor de dienst: Opwekking 573

Welkom en mededelingen
Intochtslied: 146:1, 2
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de Heer uw God.
Stil gebed - votum en groet

2. Reken niet op mensenwaarde,
want bij mensen is geen baat.
Aarde wordt een mens tot aarde,
als zijn adem uit hem gaat.
Ligt niet alles wat hij wil
met zijn laatste adem stil?

Zingen: Kyrie 713 uit Hemelhoog

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

3. O aarde, hoe vervuild
door gif en gas en teer,
God, die zich nog verschuilt,
bewerkt een ommekeer:

4. de aarde wordt vervuld
door kinderen van licht
en onze oude schuld
bedekt voor zijn gezicht.

5. De aarde wordt vervuld
van groene overvloedJeruzalem onthult
een wereld, gaaf en goed.

6. De aarde wordt vervuld:
Gods liefde uitgestortzie hoe uit zijn geduld
de hof herboren wordt
Zingen: Lied 11 uit Geroepen om te zingen

2. Wees welkom allemaal
en luister naar een mooi verhaal
van Jezus die de mensen kent,
hoe groot of ook hoe klein je bent
Hij wil er altijd zijn
voor groot en voor klein.
3. Wees welkom allemaal
een beetje stil en geen kabaal
maar zingen mag je allemaal,
met zingen bid je wel tweemaal
dus zing maar met ons mee
en bid zo voor twee.
Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de Geest
Eerste lezing: Jesaja 56: 1 – 8

Zingen: 146C:1, 3, 6
1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls 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!
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!
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.
Halleluja! Halleluja!
Tweede lezing: Lucas 17 : 11 – 19
Zingen: 314:1, 3
1. Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.
3. 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.
Preek

Zingen: 105:1, 2, 3, 4 uit Hemelhoog

2 Waar zal ik heen gaan, tot wie mij wenden?
Wie breekt het brood dat mijn zoekend hart voedt?
Alleen bij U, Heer heb ik gevonden
liefde en vrede in overvloed.
3 Waar zal ik heen gaan, tot wie mij wenden?
Wie is de wijnstok die mijn ranken draagt?
Alleen bij U, Heer heb ik gevonden
de vaste grond die mij steunt en schraagt.
4 Waar zal ik heen gaan, tot wie mij wenden?
Wie reikt het water dat mij kracht hergeeft?
Alleen bij U, Heer heb ik gevonden
stromen van zegen, de bron die leeft.
Als kinderen terug zijn en ze iets hebben gedeeld:
Zingen: Kinderlied uit Alles wordt nieuw 3 - lied 19
1. Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
2. Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein
Gebeden:
Voorbede:
Wij bidden om mensen die kunnen luisteren
naar het huilen van slachtoffers van oorlog en geweld,
murw geslagen, op de vlucht gedreven, bang voor de toekomst,
angstig om het lot van familie en vrienden.
Mogen zij gastvrijheid ondervinden, meeleven en steun van mensen
die net iets meer willen doen dan machteloos toekijken.
Wij bidden om mensen die kunnen luisteren
naar het verhaal van medemensen die buiten het volle leven zijn komen
staan: langdurige zieken, gehandicapten, eenzamen en bejaarden.
Mogen zij veel gastvrijheid ondervinden,
veel liefdevolle aandacht en zorg van mensen
die bereid zijn om tijd voor hen vrij te maken.
Wij bidden om mensen die bereid zijn open te staan
voor diegenen die in onze samenleving vaak niet echt welkom zijn:
buitenlanders, buitenbeentjes, asielzoekers, woonwagenbewoners, zwervers
en daklozen.
Mogen zij toch wat gastvrijheid ervaren en de ruimte krijgen
een eigen plek in onze maatschappij te vinden.
Wij bidden dat we zelf luisterende mensen kúnnen zijn en dúrven zijn,
dat we steeds openstaan voor anderen, met grote welwillendheid
met verdraagzaamheid en geduld, met begrip en hartelijkheid.
Mogen door ons medemensen hun verdriet en pijn minder voelen
en weer wat vreugde vinden in hun dagelijks bestaan.
God, bij U is iedere mens welkom, niemand sluit U buiten.
Moge die houding ook de onze zijn: leg gastvrijheid in ons hart,
behoed ons voor vooroordelen en discriminatie.
Mogen wij zo bouwen aan uw rijk op aarde, een rijk van vrede en vrijheid,

van gerechtigheid en liefde voor al uw mensen,
voor vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid.
Danken - Stil worden - Onze Vader
Collectes: filmpje muziek: Hemelhoog 707 ( herhaling)
Slotlied: 632:1, 3.
1. Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heeft Hij ons licht aangeheven.
3. Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.
Zegen
Filmpje: Reach out and touch

