Zingen lied 691: 1 en 2

Protestantse Wijkgemeente “De Verbinding” bijeen op
26 mei 2019 in De Kern,
6e zondag van Pasen, Rogate.

Het Thema van deze dienst is:
de vrede van Christus.

Voorganger: ds. Harry Gijsen
Organist: Kees Heinen
Lector:
Carina ven den Heerik

2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.

lied 825: 1, 3, 4
1. De wereld is van Hem vervuld,
die ‘t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
3. Hij blies ons van zijn adem in.
Hij, hemelhoog verheven,
heeft ons in Adam één begin,
één levensdoel gegeven:
te wonen op zijn aarde, waar
het goed is, goed om met elkaar
in zijn verbond te leven.
4. Hij meet ons tijd en ruimte toe
genoeg om Hem te vinden.
Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe
wij tasten in den blinde
naar Hem, uit wie ons leven is.
Eens treedt Hij uit de duisternis
en noemt ons zijn beminden.
Welkom en mededelingen
Om er in te komen
Psalm 67: 1, 3
1. God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons ‘t gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend'',
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen
van uw heil erkent.

3. De aarde heeft de vrucht gegeven,
die door de hemel werd verwekt,
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.
God is ons genegen, onze God geeft zegen,
Hij die alles geeft,
Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen
wat op aarde leeft.
Stilte
Bemoediging en groet
V:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
G
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V:
Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, onze Heer
(iedereen gaat zitten)
lied: 216: 1 en 3
1. Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
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 mij ogen
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Openingsgebed
Goede God,
Gij die uw enige Zoon in de wereld gezonden hebt
en zo uw liefde geopenbaard,
schenk ons de genade om elke dag meer te groeien in liefde en zo onszelf te
schenken aan elkaar en aan U.
Mogen uw Woord, tot ons gesproken,
ons hierin sterken en bemoedigen.
Wij vragen het in naam van Jezus, uw beminde Zoon,
die met U en met de heilige Geest in eeuwigheid leeft.

Allen: Amen.
Glorialied: 302: 1, 3 en 4
1. God in den hoog'' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
3. O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm U over allen.
4. O Heilge Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus'' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.
Horen

Gebed van de zondag
Lied: 317: 1 en 3
1. Grote God, Gij hebt het zwijgen
met uw eigen,
met uw lieve stem verstoord.
Maar de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar;
spreek Heer, uw gemeente hoort.
3. Roep ons uit de doodse dalen
waar wij dwalen,
door een vreemde stem bekoord.
Breng ons naar de heilge stede
van uw vrede.
Spreek Heer, uw gemeente hoort.
Evangelielezing: Johannes 14: 23 - 31 NBG 1951
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij
mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem
komen en bij hem wonen. Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet;
en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij
gezonden heeft.
Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de
heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en
u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik
hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. 28Gij hebt gehoord, dat Ik
tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u
verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. En
nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer
het geschiedt. Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der
wereld komt en heeft aan Mij niets, maar de wereld moet weten, dat Ik de
Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft.
Staat op, laten wij vanhier gaan.

Lied 691
1. De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
Verkondiging
Lied 1010
1. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons sterke Heer.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

3. Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.
4. Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd!
Met hart en ziel
Inzameling der gaven: Algemeen kerkenwerk
Beheer en Onderhoud
Voorbeden, stilgebed, onze Vader...

Slotlied 825;1, 6, 7, 8 en 9
1. De wereld is van Hem vervuld,
die ‘t kennen gaat te boven,
wiens heerlijkheid ons is verhuld,
in vonken licht verstoven.
Geen mensenoog heeft Hem gezien
wien elk zijn tempel bouwt, in wien
onwetend wij geloven.
6. Hij die ons ver is en verwant,
hoe kan Hij zijn aanbeden
in enig beeld, door mensenhand
uit steen of hout gesneden?
Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep,
kan Hem bevatten die ons riep
om Hem te kennen, - heden.
7. Want Hij die zozeer anders is
dan al wat wij vereren,
verscheen in de geschiedenis,
God zelf, de Heer der heren.
De eeuwen der onwetendheid
zijn om, - het is de hoogste tijd
tot Hem ons te bekeren.
8. God heeft zich zelf ons toegewend:
een man verscheen op aarde,
een mens, in wie Hij onherkend
zich aan ons openbaarde.
In Hem als in een tempel heeft
de God gewoond die eeuwig leeft,
de Ongeëvenaarde.
9. Hij die rechtvaardig was en stil
droeg wat Hem was beschoren,
die stierf, en zie Hij leeft, - Hij wil
ook in ons zijn herboren.

Ons leven is in het geding:
tot onze val en opstanding
heeft God Hem uitverkoren.
Wegzending en zegen "Amen"
Uitgangscollecte: Plaatselijk ouderenwerk

U bent na de dienst welkom om nog even samen
te zijn onder het genot van een kopje koffie of thee.

