Liturgie zondag 25 april 2021
Lied voor de dienst: filmpje toch overwint eens de genade
http://www.youtube.com/watch?v=-XPFnxMmtGj4&t=38s
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Psalm 65: 1 en 2 - door de voorzangers
1. De stilte zingt U toe, o Here,
2. Zalig wie door U uitverkoren
in uw verheven oord.
mag wonen in uw hof,
Wij zullen ons naar Sion keren
hoezeer hij door zijn schuld
waar Gij ons bidden hoort.
verloren
Daar zal men, Heer, tot U zich
terneerlag in het stof.
wenden,
Wij worden door U begenadigd
tot U komt al wat leeft,
die heilig zijt en goed.
tot U, o redder uit ellende,
Gij die ons in uw huis verzadigt
die alle schuld vergeeft.
met alle overvloed.
Stil gebed – Votum en groet – Gebed om heelheid
Lied Nlb 747: 1, 2 en 4 Eens komt de grote zomer
1. Eens komt de grote zomer
2. Geen woord kan het bereiken,
waarin zich ’t hart verblijdt.
het is aan niets gelijk,
God zal op aarde komen
met niets te vergelijken
met groene eeuwigheid.
dat schone koninkrijk.
De hemel en de aarde
Als God zich openbaren
wordt stralende en puur.
zal op de jongste dag
God zal zich openbaren
dan zullen wij ervaren
in heel zijn creatuur.
wat Hij met ons vermag.
4. Ook ons zal God verlossen
uit alle pijn en nood,
van ’t woeden van de boze,
van ’t vrezen voor de dood,
van aarzelen en klagen,
verdriet en bitterheid,
van alles wat wij dragen,
van ’t lijden aan de tijd.
10 woorden
Gebed om de Geest

Kinderlied
Jezus is de goede Herder
http://www.youtube.com/watch?v=-d_TVcRkoGd4
Lezing: Ezechiël 34: 1 – 11
Filmpje: De Heer is mijn Herder
http://www.youtube.com/watch?v=6PdwOecMjbA
Lezing: Johannes 10 : 7 – 18
Zingen Nlb. 912: 1, 2, 3 en 6 - door de voorzangers
1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
toegewijd zijn aan uw eer.
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak mijn uren en mijn tijd
Maak dat ik mijn voeten zet
tot uw lof en dienst bereid.
op de wegen van uw wet.
3. Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Preek (afbeelding 1)
Lied Nlb 121 filmpje http://www.youtube.com/watch?v=6AaUXoWVWDU
Gebeden met onze Vader
Lied Nlb 423: 1, 2 en 3 - Vaya con dios - door de voorzangers
Zegen
Orgelspel

