Orde voor de avonddienst van zondag 22 oktober 2017
Welkom door ouderling van dienst
Zingen: lied 1005: 1 en 2
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding
Bemoediging en groet
v.:
onze hulp is in de naam van de Heer
g.:
die hemel en aarde gemaakt heeft
v.:
die trouw blijft tot in eeuwigheid
g.:
en niet laat varen het werk van zijn handen
v.:
g.:

De Heer zij met u
ook met u zij de Heer

Over de dienst
Zingen: lied 1008
Gebed om de Geest
Schriftlezing: 2 Samuël 21: 1-14
Zingen: psalm 51: 6
Uitleg en verkondiging: Ode aan een dwaze moeder
Zingen: lied 1001
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Geloofsbelijdenis
Inzameling van gaven
Slotlied: Lied van dromen en vergezichten (tekst Marijke de Bruijne) (melodie: psalm 72)
Wij mensen blijven dromen dromen en vergezichten zien,
een nieuwe aarde die gaat komen, te vinden al misschien.
Wij dromen van de mensenrechten die ieder mens dan heeft,
niet langer tegen onrecht vechten, daar ’t recht van liefde leeft.
Verdwenen zijn de dictaturen, gevangenschap en pijn,
verbanning en verdriet verduren, God zelf zal bij ons zijn.
Wie in de dromen durft geloven voelt zelf verandering,
vertwijfeling en wanhoop doven in blijde aarzeling.
En licht en sterk, vol zachte krachten die onverzet’lijk zijn,
bevechten wij de kwade machten die niet te tellen zijn.
Waar mensen putten uit de bronnen van droom als werk’lijkheid,
daar is Gods toekomst al begonnen in onze levenstijd.

Zegen
a:
v:
a:
v:

a:
v:

a:
v:

v:
a:

Moge God ons zegenen met onrust,
onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang moge zijn in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen zodat we ons inzetten
voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
tranen om te vergieten voor wie lijden aan pijn,
afwijzing, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
Moge God ons zegenen met dwaasheid
voldoende dwaasheid om te geloven
dat we een verschil kunnen maken in deze wereld
en doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.
Zo zegene ons de Eeuwige: Vader, Zoon en heilige Geest
Amen (gezongen)

