Orde van dienst in de Schepershof, Emmen-Oost
zondag 19 september 2021 - Startzondag
Orgelmuziek
Ontsteken van de paaskaars
●

Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. (Ps 119 105)

Vieren is je hart verwarmen (144 Zingenderwijs)
1.Vieren is je hart verwarmen
Er is plek in deze kring.
Adem, luister mee en zing,
laat de stilte je omarmen.

2.Vieren is met open handen
vrij ontvangen wat er komt,
wat verkild is en verstomd.
Aan nieuw vuur laten ontbranden.

3.Vieren is je laten dragen
door genade, door elkaar.
door een lied en een verhaal.
Er is ruimte voor je vragen.

Woorden van welkom
Lied 221 : 1 en 2
Votum en Groet
V
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van God,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
A
Nooit zal God ons verlaten, wij horen bij hem.
Hier zijn wij, God, wij zoeken u.
V
Vriendschap en vrede van God voor jullie,
voor iedereen hier aanwezig,
voor mensen overal op de wereld.
V
A

Genade zij u en vrede van God de Vader
en van onze Heer Jezus Christus.
Amen

Lied 221 : 3
Kyriegebed
Glorialied 304 : 1,2 en 3
Inleiding op het thema

We luisteren naar : Onze Vader verborgen
(in Zangen van zoeken en zien, 303 Huub Oosterhuis)
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing Lucas 13: 10 – 17
Lied 326 (Van ver, van oudsher aangereikt)
Overdenking
Muzikale meditatie orgel en fluit
We horen delen uit een sonate van G.F. Telemann.
Mededelingen
Collecte
Bloemen
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
De intenties worden afgewisseld met een lied uit Taizé
The kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.
Vertaling: Het koninkrijk van God is gerechtigheid en vrede en vreugde in de heilige Geest.
Kom, Heer, open in ons de poorten van uw Koninkrijk
Slotlied 657: Zolang wij ademhalen
Zegen
V: De Eeuwige zegene en behoede ons,
de Eeuwige doe haar aanschijn over ons lichten en zij ons genadig,
de Eeuwige verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.
A: AMEN
---------------------Aan deze dienst werkten mee
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