Liturgie 11 november 2018
Afbeelding 1
Lied voor de dienst TO: 69
1 Zijn Gods wegen donker, duister mens, omsluier uw gezicht.
want wat komt is vol van luister,
oogverblindend, louter licht!
Waar, wanneer kan niemand weten,
dat het komen zal, staat vast.
is voorzegd door de profeten:
licht dat wereldwijd verrast.

2 Aan de eindstreep van de tijden,
zien wij hoe het oude kwaad,
moe geworsteld is, ontwapend,
tot geen opstand meer in staat.
Als God alles en in allen,
dag in nacht en duister is,
zal het licht zijn. eeuwig licht zijn,
licht uit licht en duisternis.

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Nlb: 23c: 1 en 2
1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.
2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.
Stil gebed - Votum en groet, drempelgebed
Zingen : Nlb 364: 1, 2, 3 en 4
1. Hoor Gij ons aan!
Wij heffen onze handen,
kom Gij tot ons, neem onze offeranden,
waarmee wij dankbaar voor U staan.
2. Uw oog aanschouwt
ons hier met onze schatten.
Woont Gij, wie zelfs de hemelen niet bevatten,
toch in een huis door ons gebouwd?
3. Gij ziet en hoort
wat onze mond wil spreken,
het is een stamelend, ontoereikend teken,
een zwak en machteloos mensenwoord.

4. In stil ontzag
zijn wij voor U getreden.
Wend dan uw oor naar onze smeekgebeden,
waak met uw ogen nacht en dag!
Gebed om de Geest
Kinderlied: God heeft een plan met je leven
Kinderen gaan naar de nevendienst
Lezing: Leviticus 19: 1 en 2 en 9 -18
Zingen: Nlb 146: 1, 4 en 5
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.

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft de gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

5. Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in ’t verderf.
Eeuwig Koning is de Heer!
Sion, zing uw God ter eer!
Lezing: Marcus 12: 28 – 34
Zingen: Nlb 316
1. Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die ’t zo traag
beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
3. Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan ’t hart toespreken.

2. Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: Wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van d´ overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die ’s levens raadsel kan
verklaren?

4. Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak vóór u ligt de weg ten leven.
Verkondiging (afbeelding 2, 3 en 4)
Zingen: Nlb 126a:
Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als God ons thuisbrengt
uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde.
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.
Kinderen komen terug van hun dienst
Gebeden
Collecte (afbeelding 5)
Slotlied: Nlb 361: 1, 2, 4 en 5
1. Er heeft een stem gesproken,
de Heer was daar!
Antwoord Hem vastbesloten,
sta voor Hem klaar!

2. Behoud het woord, de gaven,
met wakkere zin;
volhard uw taak te dragen
en leef daarin!

4. Het woord, van God gegeven,
brengt ommekeer,
het voedt ons in het leven,
is vol verweer.

5. Leer ons eenvoudig leven
niet afgeleid.
Wie zich aan Hem wil geven
sta steeds bereid.

Afbeelding 6
Zending en Zegen en gezongen amen
Afbeelding 7

