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Welkom
Lied: Komen ooit Voeten gevleugeld door koor en gemeente
(mel’ “lof zij de Heer”)
Nieuwe liedboek 868
1. Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
Daalt over smeulende aarde de dauw van de vrede
Wordt ooit gehoord
uit mensenmonden dat woord:
wij zullen rusten in vrede.
2. dan zal ik huilen en lachen en drinken en slapen
dromen van vluchten en doden en huiv´rend ontwaken
Maar niemand vlucht,
nergens alarm in de lucht
overal vrede geschapen.
3. Dan zal ik zwaaien naar vreemden zij zullen mij groeten.
Wie was mijn vijand ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan.
Vrede de weg voor mijn voeten.
Bemoediging en Groet
Uitleg thema: wonen overal even thuis
Kyriegebed
Gloria (koor):
Vertaling: En vrede op aarde voor mensen van goede wil.
Wij loven u en zegenen u, aanbidden u en verheerlijken u
Wij danken u omwille van uw grote glorie

Heer God, Hemelse Heer, Almachtige vader
Heer eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam van God, Zoon van de Vader
Die de zonden der wereld wegdraagt, ontferm u over ons.
Die de zonden der wereld wegdraagt, aanvaard onze gebeden
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons
Gij alleen bent Heilig, Gij alleen bent Heer
Gij enigste Allerhoogste, Jezus Christus
Met de Heilige Geest in de glorie van God de Vader. Amen
Lezing: Psalm 8 (Willebrordusvertaling 1981)
Heer, onze God, hoe vol macht is uw naam
wijd en zijd op de aarde;
gelijk Gij uw majesteit
doet verschijnen hoog aan de hemel,
uit de mond der kleinen, de kreet van het kind
uw vermogen bevestigt,
dat uw tegenstanders het weten,
dat vijand en verstoorder moet zwijgen.
Als uw hemel ik zie- uwer vingeren werk,
maan en sterren, die Gij daar stelde,
wat is dan de mens dat Gij acht op hem slaat,
het mensenkind dat Gij hem aanziet?
En nochtans gaaft Ge hem een haast goddelijke staat;
met waardigheid hebt Gij, met schoonheid gekroond
die Gij heerser maakt over het werk uwer handen.
Want alles hebt Gij aan zijn voeten gelegd:
de schapen, het hoornvee bijeen
en de andere, de dieren des velds,
de vogelen des hemels, de vissen der zee:
wat de banen der zeeën doorkruist.
Heer onze God, hoe vol macht is uw naam,
wijd en zijd op de aarde.
“Zolang wij ademhalen” door koor en gemeente (lied 657)
1. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.

3 Het donker kan verbleken door psalmen in de nacht
De muren kunnen vallen zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken aan hemelhoog gezang
waarvan de wijs ons tekent dit lieve leven lang.
4. Ons lied wordt steeds gedragen op vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
Lezing uit de brief van Jacobus 2: 14-18 NBV
14
Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven,
maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen
redden? 15Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag
eten tekortkomt, 16en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm
en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste
levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17Zo is het ook met geloof: als
het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18Maar dan zegt iemand:
‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt
geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 1
Acclamatie door Koor
U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, O Zoon, o heilige Geest.
In alle eeuwen der eeuwen
Overdenking
Koor: lied De Heer mijn Herder. (Crimond)
1. De Heer mijn herder is mijn Heil, Mijn leven en mijn lust.
Naar groene weiden leid Hij mij, naar wateren der rust.
2. De Heer vertroost steeds mijne ziel, Door alle tegenspoed,
Ik vrees geen gebrek en geen gevaar, Omdat hij mij behoedt
3. Schenk mij ook uw genade Heer, Maak gij mijn harte rein,
En in Gods huis zal voor altijd, Mijn zaal’ge woning zijn.
Dank en Voorbeden
Acclamatie op de voorbeden door Koor:
Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons
Stil gebed

Wij bidden samen het oecumenisch Onze Vader
Onze Vader, die in de hemelen 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
gelijk ook wij onze schuldenaren 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

Zegen
Allen antwoorden: Amen
Slotlied: “Wonen Overal” door koor en gemeente
1. Wonen overal nergens thuis,
aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.
Vallende sterren, de schim van de maan,
mensen die opstaan en leven gaan,
mensen veel geluk
2. Wonen overal even thuis,
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan
mensen veel geluk.
3. Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan
mensen veel geluk.
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