Liturgie Dienst Hallum 6 november 2022
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad, kind van dienst verzet de liturgische klok
en steekt de tafelkaarsen aan, handdruk ouderling van dienst en predikant.
Bemoediging en groet
Openingslied: Nlb 314: 1,2,3 Here Jezus, om uw woord.. (zo mogelijk staande)
1.

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in ’t hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

3.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

2.

Ons gevoel en ons verstand
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant,
ons niet stelt in ’t licht der waarheid.
’t Goede denken, doen en dichten
moet Gij zelf in ons verrichten.

Openingsgebed, de verstilling, Karel Eyckman, bij psalm 62
Moment voor de Kinderen
Introductie thema: stil maar , wacht maar, alles wordt nieuw…
Nlb 905, wie zich door God alleen laat leiden
1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3.

Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn
en leef uw leven opgewekt.
Laat Gods genade u genoeg zijn,
die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

2. Wat is de winst als ik vol zorgen
mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen
de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

4.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,
u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

1e lezing: Jesaja 2: 1-5, door lector
Op die gouden dag hoef je niet passief te wachten,
elke goede daad laat de boodschap achter: God maakt alles nieuw!

2e lezing: Filippenzen 4: 4-7
wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God
wat u denkt nodig te hebben om echt gelukkig te zijn...
wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan
God wat u nodig hebt om echt gelukkig te zijn....
Nlb 1005, 1,2,5 zoekend naar licht…
1. Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.

2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.

5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein:

Christus, ons licht,
schijn door ons heen,
schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag,
hier in uw huis.

Overdenking
Meditatief orgelspel
Hemelhoog 121 , van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde
Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder
en geen mens kan zonder
water en zonder brood

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Daar is geen zon en geen maan,
daar zal God ons verlichten
Daar zullen alle gezichten,
vol van Zijn heerlijkheid staan.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag,
zing voor Zijn komst en zeg amen
zing voor de heer die ons samen,
daar al van eeuwigheid zag.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.
Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.

Slotgebed, eindigen met gezamenlijk hardop gebeden Onze Vader
Collectes, kinderen komen terug in de dienst
Slotlied: Nlb 754 liefde Gods die elk beminnen.. (zo mogelijk staande)
1.

Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

2.

God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in ’s hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.

3.

Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Wegzending en Zegen
Nlb 425 vervuld van uw zegen….
1.

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

