Liturgie Startdienst 5 september
Voor de dienst horen we: Joodse muziek.
Lied 839 en Hine ma tov - Jannie en Margreet spelen op de trekzak
Lied voor de dienst: Welkom in dit huis
https://www.youtube.com/watch?v=xhKYAOmSyug
Welkom en mededelingen
Intochtslied: 89:1, 5 - door de gemeente
1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.
5. Hemel en aarde, Heer, ’t is alles uw domein,
o grond van al wat is, wat was en ooit zal zijn.
Gij die de schepper zijt van ’t noorden en het zuiden,
de Tabor roemt uw naam, de Hermon jubelt luide.
De wereld is van U, de wind en de getijden,
al wat Gij hebt gemaakt, zal zich in U verblijden.
Stil gebed - votum en groet - in wisselspraak
Drempelgebed
Lied als kyrie: 756:1, 2, 3, 4 - voorzangers
1. Laat komen, Heer, uw rijk,
2. Waar blijft het overlang
uw koninklijke dag,
beloofde land van God,
toon ons uw majesteit,
waar liefde en lofgezang
Messias, uw gezag!
verdrijven leed en dood?
3. Dat land, het ons vanouds
vertrouwde Kanaän,
waar God zijn stad herbouwt;
Sion, waar zijt ge dan?

4. Zal ooit een dag bestaan
dat oorlog, haat en nijd
voorgoed zijn weggedaan,
in deze wereldtijd?

Kinderlied: Ik moet weggaan
https://www.youtube.com/watch?v=svT0yLVESnQ&t=83s
Kinderen gaan naar nevendienst

Gebed om de Geest
Eerste lezing: Deuteronomium 4: 5 - 9
Lied: Hine ma tov - allen in canon - met begeleiding (afb. 2, 3)
Tweede lezing: Johannes. 7: 1 - 20
Lied: 441: 1, 5, 6 - voorzangers
1. Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

5. Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

6. Schrijf, mensen, in uw harten
dit, als verdriet u kwelt,
uw tranen u verwarren
om moeiten ongeteld.
Houd moed, tot Hij zal komen,
Hij is met u begaan.
De trooster uit uw dromen,
zie Hem nu voor u staan!
Preek (afb. 5)
Lied: 806:1, 2,3 - voorzangers
1. Zomaar te gaan met een stok in je hand,
zonder te weten wat je zult eten.
Zomaar te gaan met een stok in je hand;
eindeloos ver is ’t beloofde land.
2. Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
Altijd maar banger, duurt het nog langer?
Zomaar te gaan, wordt het leven of dood?
In de woestijn worden kinderen groot.
3. Zomaar te gaan, met zijn woord als bewijs,
altijd maar lopen, altijd maar hopen.
Zomaar te gaan met zijn woord als bewijs;
straks wonen wij in een paradijs.
Kinderen komen terug

Gedenken van Hora Tjebbes
Lied: 416:1 door de gemeente:
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Gebeden: predikant – diaken – Stil gebed – Onze Vader
Slotlied: 839 - door de gemeente
1. Ik danste die morgen toen de schepping begon,
ik danste de dans van de sterren, maan en zon,
de golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt dat danste mee.
Refrein
Dans, dans, en doe maar mee met mij.
Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, Ik haal ook jou erbij
want Ik ben de heer van de dans, zegt Hij.
2. De dans werd vergeten en het ritme verstoord;
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin,
in Betlehem zette de dans weer in.
Refrein.
3. Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.
Refrein
4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood.
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou,
de dans van de schepping, de dans van trouw.
Refrein
(afb. 5)
Zegen - Gezongen amen

