Liturgie 6 juni 2021
Lied voor de dienst: 904:1, 3
1. Beveel gerust uw wegen,
al wat u ’t harte deert,
der trouwe hoede en zegen
van Hem, die ’t al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

3. Laat Hem besturen, waken,
’t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwonderen moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.

Welkom en mededelingen.
Aanvangslied: Psalm 100 https://www.youtube.com/watch?v=IZQ8q9LRp-o
Stil gebed - Onze hulp - Votum en groet
Klein gloria
Verootmoedigingsgebed
Samenvatting wet
Lied: 215:1, 2, 3, 4
1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods liefde doet verstaan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer ’t leven vindt, verstand en kracht.
2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond´ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ’s Geestes doop.
3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.
4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: Heer u kent mij als geen ander
https://www.youtube.com/watch?v=MEgxqgJ0XNY
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Jesaja 12: 1 - 6
Lied: 870: 1, 2, 4
1. Heilige God, geprezen zij
uw komst door alles heen,
uw woord van alle eeuwigheid
dat tussen ons verscheen.
2. Godlof, aan ons is toegezegd
dat gij herleven doet
wie zijn gesneuveld in ’t gevecht
van ’t kwade tegen ’t goed.
4. Uw liefde, God, zo wijs en goed:
wat eens in Adam viel,
ons menselijke vlees en bloed,
wordt leven weer en ziel.
Schriftlezing: Marcus 3: 20 – 35
Lied: 825:1, 5
1. De wereld is van Hem vervuld,
die ’t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
5. Ja, Hij is elk van ons nabij,
hoe hemelhoog verheven;
in Hem bestaan, bewegen wij,
in Hem is heel ons leven.
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:
de mensen zijn van zijn geslacht,
voorgoed met Hem verweven.
Verkondiging

Filmpje: Because he lives
https://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY
Lezen: Psalm 100 uit: In de schaduw van de Psalmen van Hans Bouma
Dankgebed – Voorbede - Gebed in stilte - Onze Vader
Slotlied: 413:1, 2 - de gemeenteleden zingen zachtjes mee
1. Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.
2. Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
‘Heilig, heilig, heilig’ toe!
Wegzending en zegen
Orgelspel
De inzameling van de drie collecten vindt bij de deur plaats en digitaal

