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Oude Helena

Welkomstdienst r.k. geloofsgemeenschap St.-Helena
MMV Harry van Wijk en cantorij
Voorganger: ds. Folkert de Jong en pastor Jos Droste

Cantorij: Look at the world
Look at the world: Everything all around us
Look at the world: and marvel everyday
Look at the world: So many joys and wonders
So many miracles along our way
refrein:
Praise to thee o lord for all creation
Give us thankful hearts that we may see
All the gifts we share and every blessing
All things come of thee
Look at the earth: Bringing forth fruit and flower
Look at the sky: The sunshine and the rain
Look at the hills, look at the trees and mountains
Valley and flowing river field and plain
refrein
Think of the spring, think of the warmth of summer
Bringing the harvest before the winters cold
Everything grows, everything has a season
Til' it is gathered to the fathers fold
refrein
Every good gift, all that we need and cherish
Comes from the lord in token of his love
We are his hands, stewards of all his bounty
His is the earth and his the heavens above
refrein
Vertaling:
Kijk naar de wereld: Alles om ons heen
Kijk naar de wereld: en verwonder je elke dag
Kijk naar de wereld: Zoveel vreugden en wonderen
Zoveel wonderen op onze weg

refrein:
Loof U o Heer voor de hele schepping
Geef ons dankbare harten dat we mogen zien
Alle gaven die we delen en elke zegen
Alle dingen komen van U
Kijk naar de aarde: Brengt vruchten en bloemen voort
Kijk naar de hemel: De zonneschijn en de regen
Kijk naar de heuvels, kijk naar de bomen en de bergen
Dal en stromende rivier veld en vlakte
refrein
Denk aan de lente, denk aan de warmte van de zomer
Die de oogst brengt voor de winters kou
Alles groeit, alles heeft een seizoen
Tot het verzameld is in de vaders kudde
refrein
Elk goed geschenk, alles wat we nodig hebben en koesteren
Komt van de Heer als teken van zijn liefde
Wij zijn zijn handen, rentmeesters van al zijn gulheid
Van hem is de aarde en van hem is de hemel
refrein

welkom
intochtslied 280: 1, 2, 4, 5, 6
stilte
votum en groet
Cantorij: Psalm 121, psalmen anders
Kijk naar boven, naar de bergen,
onze hulp is van de Heer,
schepper van de hele aarde,
onze helper en bewaarder
Alle stappen die wij maken
Hij zal altijd bij ons waken
als een herder bij zijn schapen
en niet sluimeren of slapen.
Als een schaduw zal Hij meegaan,
dag of nacht zal ons niet schaden.
Hij bewaart ons vol genade
voor de machten van het kwade.

Waar wij blijven, waar wij heengaan,
samen leven of alleen staan,
Hij zal onze ziel bewaren, alle dagen, alle jaren.
tekst R. Zuiderveld
melodie Colombiaans
Woord aan:
Gerard Helmink
Frans Stoltenborg
gebed
lied 276: 1, 2, 3
kinderen naar KND
Cantorij: Blest Are The Pure in Heart, A. Bullard
Blest are the pure in heart for they shall see our God.
The secret of the Lord is theirs, their soul is Christ’s abode.
Still to the lowly soul He doth himself impart,
And for his dwelling and his throne chooseth the pure in heart.
Vertaling:
Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen onze God zien.
Het geheim van de Heer is van hen, hun ziel is de verblijfplaats van Christus.
Hij blijft zichzelf aan de nederige ziel geven,
En voor zijn woning en zijn troon kiest hij de reinen van hart.
Lezingen:
psalm 133
Lukas 19: 28 – 36
lied: psalm 84
preek
evt: stilteruimte openen
Ubi Caritas et Amor (met pastor Jos Droste) (TEKST KOMT)

Allen refrein:

(waar vriendschap heerst en liefde, daar is God)
Voorzang:
Christus liefde heeft ons tot eenheid gebracht:
laat ons juichen en blij zijn in Hem!
Laat ons oprecht beminnen de God die leeft,
en van harte goed zijn met elkaar
Refrein
Voorzang:
Laat ons dus, nu wij hier tezamen zijn
zorgen dat er geen verdeeldheid heerst!
Geen wrok meer, geen onenigheid,
moge Christus in ons midden zijn!
Refrein
Voorzang:
O Christus, God, toon ons uw heerlijkheid
met uw heiligen die bij U zijn!
Die vreugde zal zuiver zijn en zonder maat
en duren tot in eeuwigheid!
Refrein
evt. overledenen
gebed (door pastor Jos Droste)
onze Vader
slotlied 419
zegen
lied 704

