Liturgie Twello
Protestantse Gemeente Twello, zondag 4-2-18 in de tijd na Kerst, groen of wit
De paaskaars brandt
Welkom en mededelingen
Bij het aansteken van de tafelkaars zingen we lied 284
Stil moment – gezongen bemoediging
Ouderling geeft voorganger een hand
Groet
V:
Genade en vrede, voor u, voor jou, van God, onze vader
en van onze Heer Jezus Christus
g:
Amen (de gemeente gaat zitten)
Drempelgebed
Laten wij bidden: Liefdevolle God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft Uw licht nodig, onze wil Uw kracht,
ons verstand Uw liefde, onze ziel Uw vrede.
Op de drempel van deze dienst bidden wij U:
raak ons aan met Uw Geest, vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus,
opdat wij waarlijk Uw kinderen mogen zijn … Amen
Lied psalm 67:1 God zij ons gunstig en genadig
Gebed om ontferming
v. Laten we de nood van deze wereld bij God brengen, laten wij bidden:
Trouwe God, wij komen tot U als Uw gemeente om ons leven, werken, zorgen en verlangen te stellen
in Uw licht. U bent de Schepper van onze levensadem, onze levenskracht. U geeft ons de grond onder
onze voeten, de mensen, de dieren en de planten om ons heen. In het licht van de levensweg van Jezus
Uw Zoon geloven wij dat de kern van ons leven een geheim is, een beloftevol geheim van leven door
de dood heen, van hoop dwars door wanhoop heen. Levend in deze wereld waarin naast vreugde,
dankbaarheid en hoop ook zoveel bitterheid, wanhoop en verdriet heersen, bidden wij U in de Naam
van Jezus Messias, ontferm U over allen die gebukt gaan onder onrecht en geweld, ontferm U over
allen die lijden in honger en armoede, ontferm U over allen die wanhopig zijn in ziekte en verdriet.
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Barmhartige God, wij bidden U, laat Uw licht schijnen in de duisternis van deze wereld. Zo zingen wij
… (301g)
(We zingen nu als glorialied van lied 67 de coupletten 2 en 3.)
Glorialied psalm 67:2 en 3
Korte inleiding op het thema van de dienst
Gesprekje met de kinderen
Voordat de kinderen naar de kindernevendienst gaan, zingen we Wij gaan voor even uit elkaar
(de kinderen nemen hun eigen kandelaar mee)
Gebed bij de opening van de Schrift
Laten wij stil worden voor God, voordat wij de bijbel openen … Goede God, wij bidden U, open in
deze dienst Uw Woord voor ons en vuur ons aan met Uw Geest van Licht en Leven opdat wij
hoopvolle getuigen zullen zijn van Uw komende Rijk van recht, vrede en heelheid van uw schepping.
… Amen.
Schriftlezingen:
(Straks na de eerste schriftlezing zingen we van lied 880 ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’
de eerste 2 coupletten, na de tweede schriftlezing zingen we de coupletten 3 en 4. En straks na de
prediking zingen we lied 655.)
Lezing door een lector van 1 Kron.. 29, 10-16.
Lied 880 : 1 en 2
Lezing door een lector van Joh. 2, 1-11.
Lied 880 : 3 en 4
Uitleg en verkondiging
Meditatief moment
Stilte, met aansluitend piano- of orgelmuziek
Lied 655
Onder het naspel komen de kinderen terug
Plaatselijke initiatiefgroep Groene kerk
Filmpje
Inzameling van de gaven (voorganger neemt de gaven in ontvangst met de mand)
Gebeden: Laten wij bidden,
-dankgebed
-voorbeden (bij iedere voorbede ‘Eeuwige God, wij bidden U, verhoor ons’)
-stil gebed
-onze vader: Laten wij dan bidden met de woorden die wij geleerd hebben van Jezus Christus:
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals
ook wij vergeven onze schuldenaars en leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze, want
van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid ... Amen.
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(Wij zingen nu als slotlied lied 608 ‘De steppe zal bloeien’.)
Slotlied: 608
Zending en zegen
Aan het eind van deze dienst zeggen we elkaar toe, beloven we elkaar, dat we vanuit het midden van
de gemeente de wereld in willen gaan naar onze plaats in de samenleving om in woord en daad te
getuigen van onze God. Ontvangt hiervoor dan de zegen van de God van Israël:
De God van Abraham en Sara zegent en behoedt u;
de God van Rebekka en Izaäk laat zijn aangezicht over u schijnen en is u genadig;
de God van Jezus en Maria verheft haar aangezicht over u en geeft u vrede.
-de gemeente zingt aansluitend 3x amen
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