Liturgie Kerkdienst Wirdum 24 oktober 2021
Voorganger: da. Nel van den Briel, Oudeschoot
Orgelspel
Welkom en mededelingen – I
Aanvangslied (staande): Lied 216, 1, 2 en 3, Dit is een morgen
Bemoediging en groet
Stil gebed
Drempelgebed dat overgaat in het Kyriëgebed
Glorialied: Lied 305, 1, 2 en 3 Alle eer en alle glorie…..
Inleiding thema: 'Weerloos en toch sterk'
(Inleiding begint met: een kort videofragment van een gesprekje tussen een
vader en zijn dochtertje)
DIENST VAN DE SCHRIFTEN
Gebed bij de opening van het Woord
Aanbieding NBV21 bijbel
Schriftlezing: Deut. 6: 4 – 9
Lied 320: 1, 2 en 3 Wie oren om te horen heeft
Schriftlezing: Johannes 5: 1 – 18, Jezus en de Sabbat, uit de NBV21
Luisterlied: we luisteren naar Lied 675, Geest van hierboven, gezongen door
Stef Bos
https://youtu.be/LFc24RGgX24
ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt
ik wil de rots zijn in de branding
met de verbeelding aan de macht

wil de stilte die vanzelf spreekt zijn
en het daglicht in de nacht
ik wil een land zijn zonder grenzen
waar de ruimte nog bestaat
ik wil traag zijn als de waarheid
die de leugen achterhaalt

ik wil de moed zijn van de wanhoop
het stilstaan van de tijd
ik wil een sprong zijn in het duister
en de laatste strohalm zijn

ik wil de taal zijn van een dichter
die zichzelf geen dichter noemt

het zout zijn van de aarde
en de kus die ons verzoent
ik wil een land zijn zonder woorden
gedragen door de wind
ik wil de wereld weer leren zien
door de ogen van een kind
en met de schoonheid van de
onmacht
lopen langs een eindeloze weg
met open ogen dromen
weerloos en toch sterk
ik wil het water naar de zee zijn
de zoden aan de dijk
het gevecht tegen de bierkaai
alles wat onhaalbaar lijkt

Zingen: Lied 675: 2 Wat kan ons schaden
Overdenking
Moment van stilte
Zingen: Lied 487, 1, 2 en 3, uit het oude liedboek (1973),
De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen
DIENST VAN DE GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen – 2
Gebeden: Dankgebed-Voorbeden–Stil gebed– Onze Vader
Slotlied: Lied 425 vervuld van uw zegen
Heenzending en zegen: Allen zingen: 3x Amen
Collectes bij de uitgang

