Orde van dienst 28 feb 2021
Thema :LICHT VAN HOOP
2e zondag 40 dagen tijd
Voorganger: Ds. Corry Nicolay.
Ouderling van dienst: Bart v.d. Steege
Organist: Frederik de Vries
Orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst
De ouderling van dienst steekt de Paaskaars aan
Bemoediging, Stilte en Groet
Het Licht van de Paaskaars, centrale leefregel en 3 Geschenken
KINDEREN: Een knipoog van God.
Zie de vrolijke woorden van Erik Idema in het Liedboek op blz. 1292.
Knipoog
Ik zag het wel hoor.
Dat U naar mij knipoogde.
Ik zat te balen omdat iets niet lukte
toen ik ineens Uw knipoog zag.
Het leek alsof mijn vriendin het deed,
maar ik weet wel beter.
U was het. Toch?
Daarom het Lied: Kijk eens om je heen: Alles wordt nieuw II. 28.
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Geef elkaar een hand, je bent niet alleen.
Want wij moeten samen delen,
samen zingen, samen spelen.
Ook al zijn wij nog maar klein, samen spelen is pas fijn.
Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Je bent in de wereld niet alleen.
God kent ieder kind bij name,
Zeg maar ja, en zeg maar Amen,
Ook al ben je groot of klein, God wil onze Vader zijn.
Harte snoepjes.
Wat mag dat voor ons betekenen in ieder ons leven, in onze wereld.
Gebed om verlichting met de Heilige Geest, ontferming en opening Woord
Een wijsheid verhaal uit Brazilië
Lied 442: 1 - Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Op U, mijn Heiland blijf ik hopen,
verlos mij van mijn bange pijn.
Zie heel mijn hart staat voor U open,
en wil, o Heer, uw tempel zijn.
O Gij, die aard en hemel zingen,
verkwik mij met Uw heil'ge gloed.
Kom met uw zachte glans doordingen,
o zon van liefde, mijn gemoed.
Het Bijbelverhaal wat actueel is: Lucas 6: 6 t/m 11
Lied 442: 2 – Vervul o Heiland, het verlangen
Vervul o Heiland het verlangen,
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!
Ik wil in ootmoed U ontvangen,
mijn ziel en zinnen zijn bereid.
Blijf in Uw liefde mij bewaren,
waar om mij heen de wereld woedt.
O mocht ik uwe troost ervaren,
die intocht heer, in mijn gemoed.
Uitleg en Verkondiging: LICHT van HOOP
Droom Jesaja in H. 11
Het oordeel baseert God niet op uiterlijke schijn, ook niet op geruchten.
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich naast een bokje neer,
kalf en leeuw zullen samen weiden, een klein kind zal ze hoeden.
Een koe en beer grazen samen, hun jongen liggen bij elkaar.
Een leeuw en een rund eten samen stro,. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn handje naar het nest van een slang.
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil, op heel die heilige berg.
Want kennis van de Schepper vervult de aarde,
Orgelspel
Lied 791: 1, 2, 4 - Liefde eenmaal uitgesproken,
Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw woord in het begin
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.
Liefde, die ons heeft geschapen
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
liefde vraagt om ja en amen,
ziek en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven –
daarop heeft God ons gebouwd.

Bidden met en voor elkaar, stil gebed en Onze Vader

Gebed van Hoop
God … Wees als de wind in onze rug
Die ons een zetje geeft - in de goede richting
waardoor we ons - gesteund voelen
op de weg die we gaan.
Wees onze steun en toeverlaat - in tijden dat het ons
niet voor de wind gaat - en we moeten opboksen
tegen krachten, die ons - omver dreigen te gooien.
Wees in deze tijden bij ons - als een windvlaag,
Die ons aanraakt, Die rust in onze ziel geeft
onze gedachten verfrist, zodat we openstaan
voor nieuwe vergezichten, in Jezus’ naam.

Lied 791: 6
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons, wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Gesproken woorden, stil gebed en Onze Vader.
Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede
gelijk in de hemel en ook ook op aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
en leidt ons niet in verzoeking, maar verlos van de boze,
want van U is het koninkrijk , en de kracht
en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid , Amen.
Lied: Ga mee met ons. (mel. Lied 247)
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit
naar tijd en land door U ooit aangeduid.
Leef op in ons, de mens die leven moet,
één die de toekomst heeft, die leeft voorgoed.
Ga mee met ons. Wie zijn wij zonder U?
Een mens gaat dood aan enkel hier en nu.
Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop,
houd steeds in ons de toekomstmens ten doop.

* Zending
* Zegen.
Wees licht van Hoop voor elkaar bent en voelt de veilige kracht die daarvan uitgaat,
Dat de ander voelt die verbondenheid met elkaar, die 1 ½ meter overbrugt.
Dit wens en bid ik u en jou van harte toe.

