Liturgie 19 januari
Themadienst ‘Het zout der aarde’
Welkom
Lied 280: 1, 2, 4 De vreugde voert ons naar dit huis
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 280: 5, 6, 7
Gebed om ontferming
Gloria: Psalm 89: 1, 7
Gebed om de Geest: 333 3x
Kinderen
Kinderlied
1e lezing: Matteüs 5: 13-16
Lied 838: 1, 2, O grote God die liefde zijt
2e lezing: 1 Johannes 2: 28 - 3: 3 uit de Bijbel in Gewone Taal
Lied 838: 3, 4
Verkondiging
Orgelspel
Zingen: ‘Uit vuur en ijzer’
Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.
Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond- en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and're hand,
om niet te zijn verloren.
Om oud en wijd als licht te zijn,
om lippen, water dorst te zijn,
om alles en om niets te zijn,
gaat iemand tot een ander.

Naar verte die niemand weet,
door vuur dat mensen samensmeedt,
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
Presentatie Martin Teunissen namens Kerk in Actie (afsluiting Avondmaalsproject Pakistan)
Dankgebed en voorbeden
Onze Vader 369b
Gaven
Slotlied: ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ (Lied 487 uit het oude Liedboek)
1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Zending en zegen

