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Welkom door ouderling
SAMENKOMST
Aanvangslied (orgel) 637 Gezangen voor de Liturgie(om te luisteren of
thuis mee te zingen)
1. Uit het duister hier gekomen mensen van de wereldnacht
onbestemd, verward in dromen niet vermoedend wie hen wacht
zoekend of een woord opgaat als een ster van dageraad.
2. In een sleur van ongenade in elkaar verward en blind
slepen wij ons voort ten kwade als niet Eén ons zoekt en vindt.
Als niet Gij de nacht bezweert onze gang ten goede keert.
3. Zeg ons dat Gij niet zult slapen Eerste Stem die nimmer zweeg
Zie de mens door u geschapen, waarom zijn wij woest en leeg
als de dood zo zwaar en dicht? Spreek ons open naar uw licht.
Begroeting en Oproep tot aanbidding
[vraag en antwoord, beide microfoons open]
Wij luisteren naar: Sargon Sharro (christelijke muziek uit Syrië)
Afspelen van Syriac Hymn | www.weekvangebed.nl/syriachymn

Lofprijzing en Schuldbelijdenis
[vraag en antwoord, beide microfoons open]
Orgel: Psalm 139: 1,2,5 (om te luisteren of thuis mee te zingen)
Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Waar zou ik vluchten voor uw Geest
Gij sluit mij in, ik ben bevreesd.
Gij legt uw hand op mij, Gij zijt
zo dichtbij met uw majesteit,
zo ver en zo met mij verbonden:
hoe kan ik uw geheim doorgronden
DIENST VAN HET WOORD
Openingsgebed
Eerste lezing 2 Timoteüs 1: 7-10 (NBV)
Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid,
maar van kracht, liefde en bezonnenheid. 8Schaam u dus niet voor het
getuigenis van onze Heer en evenmin voor mij, zijn gevangene, maar
draag uw deel in het lijden voor het evangelie, door de kracht van
God, 9die ons gered heeft en ons heeft geroepen met een heilige
roeping, niet op grond van onze daden, maar volgens zijn eigen
besluit en genade. Die genade is ons van alle eeuwigheid gegeven in
Christus Jezus, 10maar zij is nu openbaar geworden door de
verschijning van onze redder, Christus Jezus, die de dood van zijn
kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven heeft laten oplichten
door het evangelie.
(Dit hoeft niet op de beamer: Lector: Zo spreekt de Heer.
Voorganger: Wij danken God.) [beide microfoons open]

Taizelied: Adem in ons , Heilige Geest (om te luisteren of thuis mee te
zingen) https://www.youtube.com/watch?v=B4lpxFzmng&ab_channel=Petrusinhetland

Evangelielezing Johannes 16: 7-14 (Willebrordusvertaling 2012)
7
En toch, om de waarheid te zeggen: voor jullie eigen bestwil moet Ik
weggaan; doe Ik dat niet, dan zal de Helper niet komen; maar als Ik
heenga, zal Ik Hem naar jullie toezenden. 8En als Hij komt, zal Hij het
ongelijk van de wereld aantonen, en laten zien wat zonde, wat
gerechtigheid en wat oordeel is. 9Wat zonde is: dat ze niet in Mij
willen geloven; 10wat gerechtigheid is: dat Ik heenga, naar de Vader, en
dat jullie Me niet meer zullen zien; 11wat oordeel is: dat de vorst it
hoeft niet op fe beamervan deze wereld is veroordeeld.
12
Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog
niet verwerken. 13Wanneer de Geest der waarheid komt, zal Hij jullie
leidsman naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij eigenmachtig zal
spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt – en wat komen
gaat, zal Hij jullie meedelen. 14Hij zal Mij verheerlijken, want wat Hij
jullie zal meedelen, komt van Mij.
(Dit hoeft niet op de beamer:
Voorganger: Zo spreekt de Heer.
Lector: Wij danken God.) [beide microfoons open]

Overweging
Wij luisteren naar; St Ephrems hymn tot he light
www.weekvangebed.nl/liedvanhetlicht
Het licht van de rechtvaardigen
en de vreugde van de oprechten
is Christus Jezus, onze Heer.
Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard.
Hij kwam om ons te redden uit de duisternis
en ons te vullen met de straling van zijn licht.
De dag breekt aan, de macht van de duisternis neemt af.
Vanuit het ware licht ontstaat er voor ons
het licht dat onze verduisterde ogen verlicht.
Zijn glorie schijnt op de wereld
en verlicht de diepten van de afgrond.
De dood is uitgeroeid, de nacht is verdwenen, e
n de poorten van Sheol zijn gebroken.
Wezens die in de duisternis lagen van oudsher,
worden bekleed met licht.
De doden herrijzen uit het stof en zingen omdat ze een Verlosser hebben.
Hij brengt redding en schenkt ons leven.

Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte.
Hij zal terugkeren in glorieuze pracht
en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken.

Geloofsbelijdenis van Nicea [beide microfoons open]
V= Voorganger, A= Lector

V Wij geloven in één God, de almachtige Vader,
A Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare
dingen;
V en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
A geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, Licht uit Licht,
waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van
wezen met de Vader, en door wie alles is geworden;
V die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel
A en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de maagd Maria en is
mens geworden,
V die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en
begraven is, A en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, is
opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader,
V en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de
doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen;
A en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de
Vader,
V die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt,
die gesproken heeft door de profeten.
A En één heilige, katholieke en apostolische kerk.
V Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.
A En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de
wereld die komt. Amen.
Dank en Voorbede 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

Collectemoment Kind in de knel, Griekenland

Slotlied 527 Liedboek: 1,,3,4,5
1. Uit uw hemel zonder grenzen komt gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen.
2. Als een vuur zijt Gij verschenen als een ster gaat Gij ons voor
In den vreemde wijst uw spoor, in de dood zijt Gij verdwenen.
3. Als een bron zijt Gij begraven, als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn, ooit nog vrede hier op aarde
Als een woord zijt Gij gegeven, als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest, als een nieuw begin van leven
Zegen [beide microfoons open]
V Ga nu allen heen in vrede en leef als kinderen van het licht. Want het
licht brengt goedheid, gerechtigheid en waarheid voort.
V Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis.
Allen aanwezig: Laten wij ontwaken uit onze slaap
en Christus’ licht zal over ons schijnen.
V Moge vrede, liefde en geloof met u zijn, van God de Vader en de Heer
Jezus Christus. Genade voor allen die een onvergankelijke liefde hebben
voor onze Heer Jezus Christus.
Allen aanwezig: Amen

