Liturgie voor de werelddiaconaatdienst
4 februari 2018
Thema: helpen en geholpen worden

Voorganger: mw. ds. Eveline van Staalduinen Sulman
Organist: Tijn Bouw

Welkom door de ambtsdrager van dienst
Intochtslied: Psalm 40: 1 en 7
Bemoediging en groet
Gebed voor de nood van de wereld
Gloria: Lied 158b
(“Een schoot van ontferming”)
Leefregel
Zingen: Psalm 40: 3
Gebed om de Geest
Toelichting van het thema
Eerste lezing: 2 Koningen 4: 18 - 37
(Bijbel in Gewone Taal) door Bert Oost
Zingen: Psalm 118: 1 en 2
Tweede lezing: Marcus 1: 29 - 39
(Nieuwe Bijbelvertaling) door Bert Oost
Zingen: Hemelhoog 386: 1, 3 en 5 (“Wil je opstaan”) (Iona 40)
1. Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

3. Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
5. Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Verkondiging
Zingen: Lied 969: 1, 2, 3 en 4
(“In Christus is noch west noch oost”)
Pastorale mededelingen
Dankgebeden eindigend in Lied 534: 1, 2, 3 en 4
(“Hij die de blinden weer liet zien”)
Voorbeden door predikant en Jan Post, eindigend in Hemelhoog
683: 1 (“Laat mij zijn een instrument”( E.L 387)
Laat mij zijn een instrument,
Heer, in Uw hand
en gebruik mij waar Gij wilt,
dat ik U dienen zal.
Geef mij een open hart,
dat ’t stille schreien hoort
en laat mij helpen waar,
’t leven zo zwaar schijnt te zijn.
Laat mij steeds wijzen Heer,
naar Uw genadetroon,
hulp, troost en plaats is daar,
bereid door Uwe Zoon
.

Mededelingen over acties voor Mercy Ships door Jan Post
Collecte

Slotlied: Lied 425 (“Vervuld van uw zegen”)
Zegen
4 stemmig Amen

