Liturgie 15 juli 2018
Lied voor de dienst Nlb 970: 1, 2, 3, 4 en 5
1. Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2. Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4. Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus.

5. Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,

leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.

Welkom en mededelingen
Aanvangslied Nlb 216: 1, 2 en 3
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.
Stil gebed – aanvangswoord en groet

Kyrie-gebed en aansluitend zingen Nlb 281: 1, 2 en 5
1. Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht:
Kyrie eleison!

2. Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast:
Kyrie eleison!

5. Dat ieder die zich tot U wendt
de gloed van uw genade kent.
Kyrie eleison!
Bijbelwoord en aansluitend zingen Nlb 281: 6, 8 en 10
6. De zon straalt van uw
aangezicht
en zet ons leven in uw licht.
Amen. Halleluja!

8. Hij gaat ons voor, is ons vooruit.
De schepping zingt zijn vreugde
uit:
Amen. Halleluja!

10. Ontvlam in ons en vuur ons aan!
Getroost zullen wij verder gaan.
Amen. Halleluja!
Gebed om verlichting en aansluitend zingen: Nlb 288: 1
1. Goedemorgen, welkom allemaal,
ik met mijn en jij met jouw verhaal,
lachen, huilen, vrolijkheid en pijn,
alles mag er zijn!

God, ik vraag U, kom in onze kring.
Wees erbij wanneer ik bid en zing.
Ik met mijn en U met uw verhaal
verteld in mensentaal.

Kinderlied
Kinderen gaan naar de nevendienst
Verkondiging: Lessen van het WK voor de PK
Lezingen tussendoor;
 Handelingen 1: 12, 13 en 14
 Filippenzen 1: 12 –18
 Job 1: 4 en 5 & Job 42: 7, 8 en 9
Zingen: Nlb 967: 1, 3, 4, 6 en 7
1. Zonne der gerechtigheid,
ga ons op in deze tijd,
opdat al wat leeft de dag
in uw kerk aanschouwen mag.
Erbarm u, Heer.

3. Zie, Heer, de verdeeldheid aan,
die geen mens ooit helen kan.
Breng, o herder, in Gods naam
uw verstrooide kudde saam.
Erbarm u, Heer.

4. Open overal de poort,
Heer, voor uw voortvarend woord,
win elk volk met stille kracht
voor uw rijk, – verdrijf de nacht!
Erbarm u, Heer.

6. Laat ons zo uw heerlijkheid
zien in deze donkere tijd,
opdat wij nu en voortaan
trouw U ter beschikking staan.
Erbarm u, Heer.

7. Alle eer en macht en kracht
worde, Heer, U toegebracht;
heel de mensheid stemme saam
in de drieklank van uw naam.
Erbarm u, Heer.
Kinderen komen terug van hun dienst
Dankgebed
Collecte
Slotlied: Nlb 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
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.
Zegen

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.

