Liturgie 7 juli 2019 overstapdienst: ga in vrede
Afbeelding 1
Voor de dienst zien we een clip: Leef met volle teugen
Welkom en mededelingen
Zingen: Nlb 150: 1 en 2
1. Loof God, loof Hem overal.
Loof de Koning van ’t heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Loof de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.
Stil gebed – Votum en groet
Openingsgebed door Jasmijn
Kinderlied Nlb 1014: 1, 2 en 5
1. Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.
2. Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.
5. Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
een schat om uit te delen.
Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Jesaja 66: 10 – 14

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Zingen: Nlb 27: 1 en 5
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
Waar is het duister dat mij onheil baart?
Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
Of zich de boosheid tegen mij verbindt
en op mij loert opdat zij mij verslindt,
ik ken geen angst voor nood en overval:
het is de Heer die mij behouden zal!
5. Laat mij toch nimmermeer uw toorn verwekken,
verstoot hem niet die U in zwakheid dient.
Zou Gij uw heerlijk aangezicht bedekken,
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend.
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit!
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit:
Gij zijt de helper die mij niet verlaat,
als vader en als moeder van mij gaat.
Lezing: Lucas 10: 1 – 10
Zingen: Nlb 747: 1, 2 en 5
1. Eens komt de grote zomer
waarin zich ’t hart verblijdt.
God zal op aarde komen
met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.
5. Ja, Hij zal ons geleiden
in ’t schone paradijs,
het bruiloftsmaal bereiden
zijn grote naam ten prijs.
De liefde die wij zingen,
zo schoon, zo ongekend,
zal uit de bron ontspringen
van God ons middelpunt.

Preek ( afbeelding 2, 3 en 4)

2. Geen woord kan het bereiken,
het is aan niets gelijk,
met niets te vergelijken
dat schone koninkrijk.
Als God zich openbaren
zal op de jongste dag
dan zullen wij ervaren
wat Hij met ons vermag.

Zingen: Vrede voor jou
Vrede voor jou hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij nooit alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn;
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou, voor iedereen !
Niemand komt hier vrij van het kwade,
niemand gaat hier straks weer vrij uit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
niemand te groot, geen één te klein.
Dit wordt verbeeld in woord en
gebaar,
tot ooit en overal
wij leven met elkaar !

Jij die ons kent, jij die ons
aanvoelt,
jij die de hele wereld draagt.
Kom naar ons toe, leer ons te leven,
help ons te zien wat ieder vraagt:
tijd om te leven, kans om te zijn,
een plek om nu en ooit
gezien, aanvaard te zijn !

Moment met kinderen en ouders
Zingen: de Here zegent jou
1. De Here zegent jou
En Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven

2. De Here zegent jou
En Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
En heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven (2X)

Gedicht door de moeder van Nina ( afbeelding 5 en 6)
Dankgebed door Lucas en ds. Schut

Gezongen onze Vader
(a)
1. Onze Vader, onze Vader,
Ging jouw Naam maar in het rond
als een lopend vuur van liefde
morgenlicht en warmtebron,

(v)
2. Werd Jouw Rijk van recht en vrede
door de mensen maar aanvaard,
dan werd zelfs de wreedste natie
tot een hemel hier op aard.

(m)
3. Laat niet af van onze wereld;
geef het brood van alledag,
dat wij delen met elkander
zonder baat of winstbejag.

(v)
4. Wees genadig en vergevend,
zoals wij dat willen zijn.
Maar vernietig al wat kwaad is.
Onze Vader, maak ons vrij.

(a)
5. Want door wie bestaat de aarde
en de hoop op haar behoud?
Door wie anders onze Vader,
door wie anders dan door Jou.
Collecte
Slotlied: HH 472 Ga nu heen in vrede
1 Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Afbeelding 7
Zegen met gezongen Amen
Afbeelding 8

2 Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

