Liturgie 14 maart 2021 – 4e zondag 40 dagen tijd
Lied voor de dienst: Nlb 283: 1, 2 en 3
1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.
Intochtslied Psalm 122: 1 en 2
https://www.youtube.com/watch?v=WBs25GO4LO
1. Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
2. Hoe zijn de stammen opgegaan!
toen men mij zeide: ‘Gord u aan
Hier gingen ons de voeten voor
om naar des Heren huis te gaan!
der pelgrims, die de Heer verkoor,
Kom ga met ons en doe als wij!’
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
wij treden uwe poorten in
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
naar ’s Heren woord, om zijn
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
naams ere!
wel saamgevoegd en welgebouwd,
Zo is het Israël gezegd:
o schone stede, die wij groeten.
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!
Welkom en mededelingen.
Stil gebed
Bemoediging en Groet
We doven de 4e kaars met aansluitend een filmpje van één van onze kinderen
Verootmoedigingsgebed met de woorden van:
Evangelische Liedbundel 302: 1, 2, 3 en 4
1. Heer, ik kom tot U
2. Met uw liefde, Heer,
hoor naar mijn gebed.
kom mij tegemoet,
Vergeef mijn zonden nu,
nu ik tot u keer,
en reinig mijn hart
En maak alles goed.
3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O, Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

4. Jezus op uw woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Leefregel: Romeinen 13: 8 – 10
Lied Nlb 556: 3 en 4
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan u, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.

Gebed voor de dienst
Kinderlied: vijf broden en twee vissen van Elly en Rikkert
https://www.youtube.com/watch?v=2XdK5lybKqk
Lezing: Exodus 16: 4 en 5 en Johannes 6: 4 – 15
Lied: Nlb 383: 1, 2, 3, 4 en 5
1. Zeven was voldoende,
vijf en twee,
zeven was voldoende
voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.

2. Zeven is voldoende
toen en nu,
zeven is voldoende
alle dagen
van ons leven, dank zij U.

3. Zeven is voldoende,
brood en vis,
Jezus is voldoende
voor ons allen
als de kring gesloten is.

4. Voed ons met uw leven,
vis en brood,
alle zeven dagen,
Gij verzadigt
allen met uw offerdood.

5. Want Gij zijt de eerste
rond alom,
ja, Gij zijt de eerste
en de laatste,
kom, o Here Jezus – kom!
Verkondiging

Lied: Nlb 653: 1, 2, en 7
1. U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2. Gij zijt het brood van God
gegeven,
de spijze van de eeuwigheid;
Gij zijt genoeg om van te leven
voor iedereen en voor altijd.
Gij voedt ons nog, o hemels brood,
met leven midden in de dood.

7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.
Dankgebed en voorbeden
Slotlied Nlb 885:1 en 2 https://www.youtube.com/watch?v=WqUPyYIM5o
1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt;
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Zending en Zegen

