Liturgie 2 mei 2021
Lied: 111:1, 2 Nederland Zingt - https://youtu.be/OLYejQjiGyU
Welkom en mededelingen
Bemoediging en groet
Lied: 1008:2, 3
2. Hoor de bittere gebeden
om de vrede die niet daagt.
Zie hoe diep er wordt geleden,
hoe het kwaad de ziel belaagt.
Zie uw mensheid hier beneden,
wat zij lijdt en duldt en draagt.

3. Houd wat Gij hebt ondernomen,
klief het duister met uw zwaard.
Kroon de menselijke dromen
met uw koninkrijk op aard.
Laat de vrede eindelijk komen,
die uw hart voor ons bewaart.

Gebed van inkeer
Lied: 654:1, 6
1. Zing nu de Heer, stem allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in ’t licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
6. Zing dan de Heer, stem allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in ’t licht
van zijn genadig aangezicht.
In Christus is ons leven!
Gebed voor het openen van de bijbel
Kinderlied: Onder, boven, voor en achter, God is altijd bij mij.
https://www.youtube.com/watch?v=a9EQjZkNc0Q
Schriftlezing: Jesaja 2: 1 – 5
Evangelielezing: Johannes: 14: 27 – 31

Verkondiging
Lied: Opwekking. 602 - Vrede van God - https://youtu.be/JkJEVoRwxOA
Dankgebed en voorbeden
Slotlied: 869:1, 3
1. Lof zij de Heer, ons hoogste goed,
oorsprong van al het goede,
de God die louter wonderen doet.
Wij leven in zijn hoede,
die onze vrede is, onze vreugd,
in wie zich heel ons hart verheugt.
Geef onze God de ere!
3. Wat onze God in de aanvang schiep,
dat wil Hij ook bewaren;
wat onze God tot aanzijn riep
doet Hij zijn trouw ervaren.
De Heer regeert, en het is goed
waar Hij de mensen wonen doet.
Geef onze God de ere!
Zegen
Lied: Wilhelmus - https://youtu.be/EBpvVSArgx0

