Orde van dienst 28 januari 2018
Ontmoetingskerk Noordeloos

Stilte
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Bijeengeroepen uit onze huizen (uit: zangen van zoeken en zien,
melodie Lied 675)
Bijeengeroepen uit onze huizen
elk met een eigen levenslied,
zijn wij gekomen om weer te dromen
van wat God in ons mensen ziet.
Wij willen zingen van alle dingen,
roepen uit donker, roepen om leven,
roepen om licht om Gods woorden te zien.
God zal ons horen., Hij schenkt het leven.
Hij zal ons vragen antwoord te geven,
samen te leven in zijn gloria.
Bijeengeroepen, woord in ons midden,
samen zijn wij hier in Gods huis.
Kleinen en groten, niemand verstoten:
voor wie God zoekt is hier een thuis.
Bidden en danken, stilte en klanken,
met elkaar delen, één zijn met velen
en zingen keer op keer: Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu “amen”.
God in ons midden, verhoor ons bidden.
Heel uw gemeente zingt: Hallelujah!
Stil Gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria
Kyriëgebed
Beden afgewisseld met:

Glorialied: Lied 305 (Alle eer en alle glorie)

Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomt
is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan!
Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

Gebed bij opening van het Woord
Kinderen gaan naar de kinderwoorddienst
Zingen: Lied 423:1
 Lezing: De wet van de Liefde (Naar Exodus 20: 1 – 17)
Ik ben de HEER, uw God.

Ik ben de HEER, de God die liefde is.
Mijn liefde brengt u de ware vrijheid.
1. Heb de Heer uw God lief, door Hem alleen te vertrouwen en te gehoorzamen.
2. Heb de Heer uw God lief, door Hem te zien in Christus alleen, Gods eigen beeld.
3. Heb de Heer uw God lief, door zijn naam zorgvuldig en liefdevol te gebruiken.
4. Heb de Heer uw God lief, door te genieten van de rust die Hij u geeft.
Heb Hem zó lief,
met heel uw hart en heel uw ziel
met heel uw verstand en al uw krachten.
5. Heb uw naaste lief, door uw vader en moeder te eren als de ouders die Hij u gaf.
6. Heb uw naaste lief, door in daden, woorden en gedachten zijn leven voluit te
respecteren.
7. Heb uw naaste lief, door trouw te zijn in uw huwelijk en zuiver om te gaan met
elkaars lichaam.
8. Heb uw naaste lief, door zijn welzijn en welvaart te bevorderen.
9. Heb uw naaste lief, door eerlijk en oprecht over uw naaste te spreken.
10. Heb uw naaste lief, door hem te gunnen wat God hem geeft.
Heb zó uw naaste lief als u zelf.
Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de
gehele wet vervuld!
(Romeinen 13:8)

Zingen

Lied 791 (Liefde, eenmaal uitgesproken)

Liefde die ons hebt geschapen,

vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.
Liefde laat zich voluit schenken,
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken,
waarop wij Uw gasten zijn.
Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft,
over ons: wil ons genezen,
bron van Liefde, Liefde zelf.
Lezing:

Mat 5: 1 – 12 (Bijbel in gewone taal)

Zingen
Lied 321 (Niet als een storm)
Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wortel
komen de woorden van God,
niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.
Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede

horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.
Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.
Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Verkondiging
Luisteren naar: Acht keer echt geluk (musical Judas)
Acht keer echt geluk,
niets meer en niets minder.
Basis voor je leven, als dat huis op de rots.
Acht keer echt geluk, om vol te kunnen houden.
Als hart onder de riem, een gave Gods.
1. Ben je nederig van hart?
Gelukgewenst!
Jij ziet jezelf niet als het centrum van de wereld.
Voor jou is het koninkrijk van de hemel.
2. Treur je om verdriet?
Gelukgewenst!
Ga er dwars doorheen en laat je overspoelen. Huilen mag.
Voor jou zal er troost zijn.
3. Ben je zachtmoedig?
Gelukgewenst!
Jij bent zacht en moedig en zorgt voor veiligheid.
Voor jou is de hele aarde; de aarde is het helemaal.
4. Verlang je naar gerechtigheid?
Gelukgewenst!
Jij weet waar je voor gaat en staat en streeft het goede na.
Voor jou is dat het doel en je moeite wordt beloond.

5. Ben je barmhartig?
Gelukgewenst!
Jij bent goed voor anderen en ontfermt je echt.
Voor jou is dat de kern van: heb je naaste lief als jezelf.
6. Ben je zuiver van hart?
Gelukgewenst!
Jij meent wat je zegt en speelt altijd open kaart.
Voor jou maakt een schoon geweten dat je God kunt zien.
7. Sticht je vrede om je heen?
Gelukgewenst!
Jij weet dat vergeven de vrede verder helpt.
Voor jou hoort de andere wang toekeren bij een kind van God.
8. Word je vervolgd om gerechtigheid?
Gelukgewenst!
Jij steekt je nek uit om het onrecht te bestrijden, want iemand moet het doen.
Voor jou is de nieuwe wereld, rechtvaardiger en mooi.
Acht keer echt geluk,
een boodschap van liefde,
troost en puur vertrouwen,
als pamflet van de hoop.
Acht keer echt geluk,
voor levenskunst en wijsheid.
Als innerlijke maat en nooit te koop.
Kinderen komen terug
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: Lied 423 (Nu wij uiteen gaan)
Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!

Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Wegzending en zegen
(Amen)

