Liturgie zondag 9 mei 2021 / PG Boxtel
VOORBEREIDING
Muziek
Aansteken kaars
Psalm 118 : 1 (de gemeente gaat staan)
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
Goede God,
Onze harten liggen voor U open,
Onze verlangens zijn aan U bekend,
EN VOOR U BESTAAN GEEN GEHEIMEN.
Zuiver onze harten en gedachten
Door de adem van Uw Geest,
Dat wij elkaar voluit kunnen liefhebben
EN UW NAAM ALLE EER AANDOEN.
AMEN
stilte
God,
vanuit al de verschillende plekken waar we nu verblijven,
zoeken we naar verbinding en voeding.
Verbinding met u en met elkaar,
voeding en bemoediging door goede woorden,
die de afstand overbruggen,
tussen u en ons,
tussen hier en daar,
tussen binnen en buiten.
Ontferm u over ons
als we onze verschillen benadrukken,
als we zorgen hebben of bang zijn
als ons hart onrustig is.
Kom naar ons toe, als wij vast zitten
in wat ons in ons leven beknelt,
in ons alleen zijn,
in ons verlangen naar ruimte en vrijheid.
Amen.
Glorialied 33 : 1, 2
DE BIJBEL OPEN
Inleiding op de dienst
Gebed bij de opening van de schriften

Lezing: Jesaja 45 : 15-19
Lied: 33 : 8
Lezing: Johannes 15 : 9-17
muziek
preek
muziek
lied: 838 : 1, 3
BIDDEN EN DELEN
mededelingen / collecte
dankgebed
voorbeden,
stil gebed
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen. (oecumenische verwoording)
WEGZENDING EN ZEGEN
(de gemeente gaat staan)
Slotlied : 791 : 1, 2, 3, 6
zegen,
beantwoord met:

muziek

