Liturgie 17 juni 2018
afbeelding 1
Lied voor de dienst Nlb 413
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!

3. Heer, ontferm u over ons,
open uwe vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan –
laat ons niet verloren gaan.
Verwelkoming en mededelingen
Aanvangslied Nlb 8: 1 en 2
1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschrevenmachtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
2. Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.
Stil gebed – Votum, groet en drempelgebed
Klein gloria zingen
Kyriegebed: met zingen van kyrie eleison 2x
Gebed om verlichting met de heilige geest
Kinderlied: Ik wens jou
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Job 10: 1-12 en 20-22

Zingen: NLB 906: 1, 2 en 5
1. God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in ’t stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem / heft tot Hem
sla de ogen neder, geve ’t hart Hem weder.
2. God is tegenwoordig, die in ’t licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, / U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.
5. Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,
adem van ons aardse leven.
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,
zee ik ga in U ten onder.
Ik in U, / laat mij nu
vallen in den blinde,
U slechts zien en vinden.
verkondiging (afbeelding 2, 3 en 4)
Zingen uit liedboek 1973 Lied 487: 1 en 3
1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed, Gebed in stilte, Onze Vader
Collecte (afbeelding 5)
Toonzettingslied avondmaal NLB 993 1, 2, 4, 6 en 7
1. Samen op de aarde,
2. wat Hij heeft geschapen
dat beloofde land,
met zijn hand, zijn woord.
God zal ons bewaren,
Hij zal niet verlaten
want Hij houdt in stand
wat Hem toebehoort.
4. om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.
7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.
Tafelwoorden en –gebed
Avondmaal viering (afbeelding 6)
Slotlied: Nlb 273: 1, 4 en 5
1. Loof God, die zegent al wat leeft,
der hem´len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.
4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.
5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.
(afbeelding 7)
Wegzending en Zegen
(afbeelding 8)

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis.

