Orde van dienst viering op 3e zondag na Epifanie 24 januari. “De Ontmoeting” te Scheemda Kleur: Groen
Voorganger: ds. Richard Offringa
Organist: Hennie de Vries
Welkom en mededelingen
Intochtslied Lied 975:1,2 (Jezus roept hier mensen …..)
Bemoediging en groet
We heffen onze ogen omhoog, Wie zal ons kunnen helpen?
Onze hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.
De Heer, Hij is onze bewaarder.
De Heer is de schaduw aan onze rechterhand.
De Heer zal ons bewaren voor alle kwaad.
Bewaren zal Hij onze ziel.
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Zijn Zoon Jezus Christus
in de gemeenschap met de Heilige Geest. AMEN.
Wij luisteren naar Agnus Dei van Samuel Barber door Voces 8
Lam van God, die de zonden van de wereld wegnam. Ontferm U!
Kyriëgebed
lied 971: 1,3 (Zing een nieuw lied…….)
Gebed
1e Schriftlezing: 1 Sam. 3:1-10
Wij luisteren naar: God van liefde, God van trouw uit: Psalm Project
God van liefde, God van trouw,
U die alles schiep
mij ook maakte, mij hier ziet
mij in ’t leven riep
In de stilte, in de storm
bent U om me heen
God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

God van vrede, God van recht
van gerechtigheid
U die mij beschermt, vergeeft
mij van schuld bevrijdt
Slaan de golven om mij heen
Heer u bent erbij
God van liefde, God van trouw
U ziet om naar mij

In de stilte, in de storm
bent U om me heen

God van liefde, God van trouw
U laat nooit alleen

Schriftlezing: Mc.1:14-20
Lied 837: 1,3 (Iedereen zoekt u……)
Verkondiging.
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Psalm 65:1,5. (De stilte zingt u toe… )
1. Vanuit de stilte klinkt ons zingen, *
God, die in Sion woont.
De dank voor al uw zegeningen
ontvangt U waar U troont.
U luistert als we tot U spreken.
Tot U komt al wat leeft.
De zonden konden mij niet breken,
omdat U ons vergeeft.

2. Gelukkig wie bij U vertoeven;
uw woning is ons thuis.
Daar mogen wij uw zegen proeven,
het goede van uw huis.
U antwoordt ons op grootse wijze.
U redt ons door uw hand.
De hele wereld zal U prijzen,
de zee, de lucht, het land. (* tekst komt uit nieuwe
psalmberijming)

Dank- en voorbeden afgesloten met Onze Vader……..
Inzameling van de gaven
Slotlied Liefste lied 50
Wie op uw woord vertrouwt, o God
als schild tegen het kwaad,
aanschouwt uw liefde in het licht
dat hier te branden staat,
Gij houdt uw vleugels uitgebreid
als schuilplaats voor de nacht.
Uw mantel van barmhartigheid
is ons een goede wacht.

Zegen dit huis, waarin uw licht
de duisternis weerspreekt,
Waar dromen worden tot gebed
dat ooit uw Rijk aanbreekt,
Waar uw gemeente adem schept
zich aan de lofzang laaft,
Zij zingend van uw Geest geniet,
en zich reisvaardig maakt.

Zegen.
Amen.(gesproken)
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