Liturgie zondag 11 augustus
Thema “Mensen veel geluk”

Voorganger: Ds. Dirk Wolse
Organist: Cor van Kooten

Welkom
Openingslied “ LB 221: 1, 2, 3
Openingswoorden
O: Ons begin is in God,
scheppende liefde voor alles wat leeft.
A: Houd ons vast in uw trouw.
O: U gaat als vriend met ons mee,
wij lezen U in elkaars gezicht.
A: Houd ons vast in uw liefde.
O: Geestkracht die ons beweegt,
troost, vervult en verontrust,
A: Houd ons vast in uw waarachtigheid.
Amen.
Lied “Een schoot van ontferming is onze God” - LB 158b
Kinderen naar de nevendienst
Bij het thema
Wij luisteren naar “Om liefde” (Huub Oosterhuis) door Trijntje
Oosterhuis
Om liefde gaan wij een leven,
zeilen wij over de zee
vliegen wij langs de hemel,
om liefde gaan wij een leven
met licht en met donker mee.
Vogeltje van de bergen
wat zwoeg je dapper voort ?
Om wat ik uit de verte
van liefde heb gehoord.
Om liefde gaan wij een leven,
graven diep in de nacht,
kruipen wij onder de hemel
om liefde gaan wij een leven

om weten en stille kracht.
Mensje, één van de velen
waar snelt je voetstap heen ?
Waar is te vinden dat ene
daar snellen mijn voeten heen.
Om iemand gaan wij een leven,
wagen wij dood na dood,
zwerven de verste wegen
om jou, op hoop van zegen,
mijn liefde, mijn reisgenoot.
Dalen van zwarte aarde,
bergen van hemelsblauw,
om alles ga ik dit leven
om alles of niets met jou.

Gebed van de zondag
Lezing: Hooglied 2: 3 - 17 en 8: 5 - 7
Korte overdenking (1)
Lied “God die in het begin” - LB 788: 1, 2, 3
Lezing: 1 Johannes 4: 7 - 12
Korte overdenking (2)
Orgelspel
Lied “Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft” - LB 537: 1,
2, 3, 4
Dankgebed en Voorbeden
Acclamatie: “Wek mjin zachtheid weer” - LB 925

Stilgebed
Onze Vader
Mededelingen en Collecte / kinderen uit de nevendienst
We luisteren naar “Make you feel my love”

Als storm en regen je steeds slaan terneer
En mensen gaan tegen jou tekeer
Dan bied ik je steeds graag mijn verweer
Zodat jij voelt mijn lief
Voel je de zwarte nacht als een gewicht
En niemand tranen droogt op jouw gezicht
Dan ben ik het die je lot verlicht
Opdat jij weet mijn lief
Ik weet dat jij mij nog niet accepteert
Maar weet: bij mij is er geen pijn
Vanaf ’t moment dat ik je zag was ik bekeerd
Ik twijfel niet: jij hoort bij mij
Al lijd ik honger, nee ik word nooit moe
Kruip voor jou graag tot het einde toe
Ik verduur desnoods jou gek gedoe
Opdat jij wordt mijn lief
Al woeden stormen op de oceaan
En op de snelweg van de spijt
De tijd van verandering die komt eraan
Mij ben je voorzeker nog niet kwijt
Ik maak je altijd blij, je dromen worden waar
Mijn passie voor jou is zonneklaar
Er is niets waardoor ik voor jou bedaar
Totdat jij bent mijn lief

Slottekst “Bij U” (Huub Oosterhuis)
Zegen met gezongen Amen
Slotlied “Wonen overal” - LB 419: 1, 2, 3

