Liturgie 18 april 2021
Lied voor de dienst: Nlb 98: 1 en 2
1. Zing een nieuw lied voor God de
Here,
want Hij bracht wonderen tot
stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zing voor de Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid
ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God
aanschouwd.

Welkom en Mededelingen
Lied: Komt nu met zang http://www.youtube.com/watch?v=iG8zNb4jymg
1. Komt nu met zang van zoete
Juicht God ter eer, / zijn lof
tonen
vermeer’,
en u met snarenspel verblijdt!
die zulken groten werk
Zingt op en wilt alom betonen,
gedaan heeft voor zijn kerk!
dat gij van harte vrolijk zijt.
2. In Israël was dat een wijze,
valt met hen ook de Heer te voet:
dat elk nu toch God roem’ en prijze,
die ons zoveel weldaden doet.
Roept overal / met groot geschal:
‘Lof, prijs en dank alleen
zij God en anders geen!’

3. De Heer heeft eertijds zijnen volke
geholpen uit veel angst en pijn.
Hij geeft ja wel een duistre wolke,
maar weer daarna schoon zonneschijn.
Lof zij die Heer, die ons ook weer
geeft, na veel smart en druk,
veel zegen en geluk.

Stil gebed – onze hulp – belijden wij onze schuld
Gebed om verlichting met de Heilige geest
Kinderlied http://www.youtube.com/watch?v=-WNOM_ijxAc
Welkom, welkom – Marcel en Lydia Zimmer
Lezing: Micha 4: 1 – 5
Muziek eeuwig woord U willen wij bezingen
http://www.youtube.com/watch?v=q_jyD_MYsjo
Lezing: Johannes 21: 15 – 24

Loflied met voorzangers Nlb. 868: 1, 2 en 4
1. Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam,
psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent.
Denk elke dag
aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.
Preek (afbeelding 1)
Orgelspel
Lied Nlb 1014: 1, 2, 3 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.

3. Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

4. De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

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.
Gebed – Onze Vader
Muziekfilmpje; because he lives http://www.youtube.com/watch?v=LwBqG7uXbY
Zegen
Orgelspel

