Zondag 13 januari in de Hobbe van Baerdt Tsjerke
viering Heilig Avondmaal
Voorganger ds. Christien Ferrari- van Schuppen
Organist Ben Klinkhammer
Kind van de zondag: Danielle Verbaas
Lector: Gera Kamsteeg
Orgelspel
Welkom
Intochtslied 287: 1 Rond het licht dat leven doet
Bemoediging en drempelgebed
Zingen lied 287: 4 en 5
Tekst door kind van dienst
Gebed om ontferming
Zingen “Ongestraft mag liefde bloeien” melodie lied 791
1. Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!
2. Laat de liefde maar gebeuren
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren
door de hemel zelf gesticht.
3. Niemand houdt de liefde tegen
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.
4. God verhoede dat er iemand
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk.
5. Wie voor liefde is geschapen
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen
dat de angsten overwint.
Gesprek met de kinderen en zij gaan daarna naar de kindernevendienst
Gebed bij de schrift
Schriftlezing Johannes 1:29-34

Wij zingen lied 701 “Zij zit als een vogel”
Overdenking
Zingen “God is liefde” (Michaël Steehouder, Een kring van mensen) melodie “uit uw
hemel zonder grenzen “ lied 527
Boven woorden, boven beelden,
boven water, boven licht
krijgt Gods liefde een gezicht
in de liefde onder mensen.
Boven vreugde, boven zorgen,
boven opstand, boven rust,
staat de liefde die ons kust
want in haar is God verborgen.
In die mens van lang geleden
die als eerste is gegaan,
uit de dood is opgestaan,
is God aan het licht getreden.
In het brood wat wordt gebroken
en de wijn die wordt gedeeld
wordt zijn leven doorverteld
wordt Gods naam weer uitgesproken.
In de liefde zonder grenzen
onder mensen met elkaar
daar wordt ons zijn naam gewaar
God is liefde onder mensen.
Gesproken geloofsbelijdenis
Gebeden
Collecte – de kinderen komen terug in de kerk
Klaarmaken van de tafel
lied ‘Take o take me as I am’ lied 833 engels/fries/mederlands

Nodiging
De Grote Lofprijzing:
Vg:

Hij zelf zal bij ons zijn.

Allen: De Heer zal ons bewaren.
Vg:

Richten wij ons hart op God, onze Heer.

Allen: Wij zijn met ons hart bij de Heer
Vg:

Brengen wij dank aan de Heer onze God!

Allen:

Hij is onze dankbaarheid waard!

Tafelgebed
Zingen ‘Heer, wij vieren hier de gave’ melodie Lied (Ps.) 25

1.

Heer, wij vieren hier de gave
van Uw leven en Uw dood
nu wij samen aan de Tafel
met de beker en het brood
delen in dat groot geheim,
méér dan woorden kunnen zeggen.
Wilt U dat – wie wij ook zijn –
diep in onze harten leggen?

Vervolg tafelgebed
Zo bidden en vragen wij: Maranatha, Kom Heer…
En bidden wij samen het Onze Vader/Us heit
Us Heit yn de himel,
lit Jo namme hillige wurde,
lit Jo keninkryk komme, lit jo wil dien wurde
op ierde likegoed as yn`e himel,
Jou ús hjoed ús deistich brea
en ferjou ús ús skulden,
sa't ek wij ús skuldners ferjûn hawwe;
en lit ús net yn fersiking komme,
mar ferlos ús fan 'e kweade,
Want Jowes is it keninkryk en de kreft
en de hearlikheid oant yn ivichheid. Amen
Vredegroet
Nodiging
Delen van brood en wijn
Dankgebed
Slotlied 426 engels/fries/nederlands God zal je hoeden

God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
Zegen

