Orde van dienst, zondag 11 september 2022
startzondag

FEEST
als jij er ook bij bent

10.00

Welkomstdrankje

Welkom en mededelingen
Aanvangslied:
280: 1,4,5
1.De vreugde voert ons naar dit huis
waar ’t woord aan ons geschiedt.
God roept zijn Naam over ons uit
en wekt in ons het lied.
4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw eng’len troost,
waar Gij U vinden laat?
5.Onthul ons dan uw aangezicht.
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
Uw voorbedachte raad.
Bemoediging
Groet
V: De Heer zij met u
G: Zijn vrede is met ons.
Openingsgebed
Aandacht voor de kinderen
Schriftlezing

Johannes 2:1-11

Zingen

525: 1,4,5

4.Wij mogen met Jezus gezeten zijn
te Kana tussen de gasten.
Een ander schenkt eerst de goede wijn
en drinkt de mindere op het eind.
Hier komt het beste het laatste.
5.Wij zijn op het bruiloftsfeest genood
met Jezus en met Maria.
Hij draagt ons over de watervloed
en laaft ons hart met zijn hartebloed
te Kana in Galilea.

Overdenking

Zingen:
791:1,2,5,6
1.Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde wil ons overkomen
als geheim en zegening.
2.Liefde, die ons hebt geschapen
vonk, waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
5.Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn.
6.Liefde boven alle liefde
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf.
Verwelkoming van nieuwe pastoraal contactpersoon
en gebed om zegen

Zingen: In de Heer vind ik heel mijn sterkte ( Taizé)

Zingen: 117b

Laudate omnes gentes

Kinderen komen terug

Zingen:

839

3.Ik danste voor blinden die mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid
Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.
4. De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood.
Die liefde leeft in je, nu Ik dans met jou,
De dans van de schepping, de dans van trouw.
Refrein: Dans, dans, en doe maar mee met mij.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Uitdelen van gaven
Slotlied: Nieuw bruiloftslied (A.C. Bronswijk) (mel. Eens als de bazuinen)
Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons mee trekt,
en ons licht en leven zendt.
Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwd,
die de woning van haar leven
op de rots van liefde bouwt.
Laat ons vieren dat wat goed is
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
dn in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde
waarin God ons intens raakt.

Zegen
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