Liturgie zondag 31 januari 2021 - bevestiging en afscheid
Lied: Gezang 228:1, 2, 3 uit het Hervormd Liedboek - Orgelspel
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk
door uw liefde tot uw werk.
Maak, dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3. Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde bied'.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Zo vriendelijk en veilig als het licht
https://youtu.be/Ch8UYmJu0vI
Stil gebed - Votum en Groet
Drempelgebed
Lied: Zolang wij ademhalen https://youtu.be/Yg4aFgv0lWQ
Kyrie – Orgelspel

2.Zoals de dauw die de aarde drenkt,
zo zal Hij komen en in die dagen
zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein)

3. Dan dragen de bergen schoven van vrede
en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
een vloed van koren, golvende velden,
een stad rijst op uit een zee van groen. (refrein)
4. Zijn naam is tot in eeuwigheid,
zolang de zon staat aan de hemel.
Zijn naam gaat rond over de aarde,
een woord van vrede, van mens tot mens. (refrein)
Gebed bij het Woord
Kinderlied: Heer u kent mij als geen ander
https://www.youtube.com/watch?v=MEgxqgJ0XNY
Lezing: Deuteronomium 18:15 – 20
Margreet en Gea live (afb. 2)
Lezing: Marcus 1: 21 – 28
Lied: I still haven’t found what I’m looking for - U 2 met Gospelchoir
https://www.youtube.com/watch?v=M8Wt3dhF4fU
Filmpje afscheid Erica
Uitleg en verkondiging (afb. 3)
Lied: Breng ons samen - Sela https://youtu.be/a8LcePfI6Hs
Filmpje afscheid Janienke
Gebeden
Afscheid
Lied: Zegenlied
https://www.youtube.com/watch?v=qpKCZYl3Pn0&index=2&list=RDqpKCZYl3
Pn0
Lied: May it be - VOCES8
https://www.youtube.com/watch?v=x7M5ZqFSynQ
Gebed

Slotlied: 418:1, 2, 3 - piano - Predikant reciteert tekst

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.
3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen,
dat wij die als zaad dragen door de landen
zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede ons hart rusten mag.
(afb.4)
Zending en zegen
Muziek: Jesu bleibet meine freude - VOCES8
https://www.youtube.com/watch?v=T5Df7f_BLU8

