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Inleidend orgelspel: Johann Christoph Bach (1642-1703): Aria variata

Hartelijk welkom in deze viering. Het is een gemis dat we
vanochtend nog niet samen kunnen zingen. De liederen worden
gezongen door een voorzanger. Het is mogelijk om de liederen
zachtjes en met gesloten mond mee te neuriën.
DE DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- We gaan staan Intochtslied

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.
3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag

De bemoediging
Gemeentelid:
Allen:
Gemeentelid:

Onze Hulp is…
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw is…
- We gaan zitten –

Moment van stilte
Drempelgebed
Zingen

3 Het duister, de macht van de dood,
verdween voor het licht dat God baarde;
het licht was zijn schepping tot brood,
de vrucht was het leven op aarde.
4 Wij zingen een loflied voor Hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.

Kyriëgebed om ontferming vanwege de nood in de wereld
Hoopvol Glorialied

3 Een lied van uw verwondering
dat nòg uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heilige tekens te verstaan.
DE DIENST VAN DE SCHRIFTEN
De groet
Voorganger:
De Heer zij met u
Allen:
OOK MET U ZIJ DE HEER
Gebed van de zondag
Moment voor de kinderen

Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

1. Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op hem zijn wij gericht.
2. Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: Het is voor allemaal.
- Kinderen gaan naar de nevendienst Lezingen en liederen
Eerste lezing Jona 2, 1 – 10

2 Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
3 Stem die geen naam heeft,
nog niet, mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.
Tweede lezing: Johannes 3, 1 - 8
Overdenking
Zingen

2 Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
Refrein
5 Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
Refrein
DE DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Voorbeden
Stil gebed en Onze Vader
Mededelingen diaconie

-Kinderen komen terug -

Wij gaan staan –
Uittochtslied: NLB 419, Wonen overal nergens thuis (z.o.z.)
Zegen (afgesloten met gezongen)

Voorzanger: AMEN

Instructies over het verlaten van de kerk

Orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706): Fuga in F

2 Wonen overal even thuis
handel en wandel en huis na huis
loven en bieden op waarheid en waan
wagen en winnen en verder gaan
mensen veel geluk.
3 Wonen overal bijna thuis
aarde mijn hemel mijn vadershuis
stijgende sterren de lach van de maan
mensen die dromend een stem verstaan
mensen veel geluk.
Inzameling van de gaven in de schaal bij beide uitgangen.
De dienst is via een livestream vanaf 9.15 uur rechtstreeks te
volgen en kan daarna nog gedurende een week worden bekeken.
Een link staat in de Nieuwsbrief, op de website van de Dorpskerk
(www.dorpskerkzuidhorn.nl) en op de website van de Gastkerk.

