Thema: “Alles komt goed?! ” De werken van barmhartigheid.
Vooraf orgelspel
Als de kerkenraad binnen is luisteren we naar:lied 16b “Behoed mij , o God”
We zijn een ogenblik stil.
Aansteken van de paaskaars ( ouderling van dienst) waarna de tekst :
Groot is Uw trouw o Heer!!
Aanvangswoorden.
Aan het begin van deze viering, als een moment van rust en bezinning in een
soms toch wat bewogen en veeleisend bestaan,
spreken wij uit wat ons bindt en boeit en op de been houdt.
Wat ons drijft: en dat is ons geloof en vertrouwen, de hoop
of misschien alleen maar het verlangen dat,
Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige Die hemel en aarde met elkaar verbindt
en die op weg door de tijd niet zonder ons mensen wil gaan.
En deze God groet ons met de woorden:
genade voor jou en vrede, dat wil zeggen:
jij mag er zijn! Wie je ook bent, hoe je leven ook is gelopen, gezien of ongezien.
Ik zal er zijn voor jou zegt God. Ook als je dat zelf misschien niet meer verwacht.
Amen.
Samen zingen: lied 216 “”Dit is een morgen” 1 en 2 zangers, 3 allen.
Woorden van welkom. Gebed: “Met open armen”
Inleiding op het thema + PowerPoint
Samen zingen: lied 973 “Om voor elkaar te zijn” 1 en 3 zangers, 2 en 4 allen.
Gedicht “Als er muren voor ons staan”
Samen zingen: lied 981 : “Zolang er mensen zijn op aarde” 1 en 2 zangers; 3,4
en 5 allen
Als gebed voor de opening van de bijbel:
lezen lied 992 “Wat vraagt de Heer nog meer van ons”
Lezing: Lucas 4: 1 – 13 ( Bijbel in gewone taal)
Samen zingen: lied 539 “Jezus diep in de woestijn” 1 en 2 zangers; 3, 4 en 5
allen
Enige woorden.

Luisteren naar “De tafel der armen” Trijntje Oosterhuis.
Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen, onder de hete zon op de akker,
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.
Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden en doen leven,
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.
Maar die niets hebben: wie zal hen hieraan deel geven?
En is die weelde zwelgen en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen
heeft ons bestemd om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.
Dankgebed en voorbeden.
Mededelingen – aandacht voor schikking en de bloemen – collecten.
Samen zingen: lied 415 “Zegen ons algoede” allen
Woorden van zegen
Ga met ons mee.
God, loop voor ons uit om een goede weg te wijzen.
Sta achter ons als steun in de rug en omarm ons als een vriend.
Wees onder ons als we dreigen te vallen: vang ons dan op.
Woon in ons midden en geef kracht voor alledag.
Sta om ons heen als een muur die ons beschermt tegen angst en zorgen.
Wees boven ons: uw zon geeft ons warmte.
Verlicht ons met Uw zegen, vandaag en morgen.
Ga zo met ons meer op al onze wegen.
Ga met ons mee.
en samen zingen : “Amen”

