Liturgie bij de viering op zondag 2 mei 2021, de 5e in de 50

Voorbereiding
Muziek
Welkom

Woorden voor onderweg
Lied: 418

Lied: 612

Gebeden en Gaven

Groet
v. Onze hulp is de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
Aanvangsgebed
Inleiding op de viering
Rondom het Woord
1e lezing: Genesis 4,1-16
Lied: Wees de grond onder mijn voeten (Z&Z 183)
(Melodie: Psalm 146)
1.Wees de grond onder mijn voeten,
wees het dak boven mijn hoofd;
wijs mij richting op de route
naar de toekomst ons beloofd
Wees de bron waaruit ik put
liefde, vrede en geluk.

Gebeden
-Dankgebed
-Voorbeden
-Stil Gebed
-Onze Vader
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 onze schuldenaars vergeven.
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.
Toelichting op de gaven
Slotlied: Ga nu heen in vrede

2.Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat;
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat.
En geef steeds betekenis
aan de vraag wat leven is.
2e lezing: Lukas 6,36-38
Lied: Wij die met eigen ogen, Tussentijds 217
(Mel.: Ic wil mi gaen vertroesten)
Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd,
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt:
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn,
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn.
Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld,
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen
schuld.
Wij die, God weet hoe verder, tot hier toe zijn
gespaard: dat wij toch nooit erkennen het recht van
vuur en zwaard.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven,
uw gezin, uw werk.
Wil u daaraan geven
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
(Mel.: Land of hope and glory)

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt.
Dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft.
Dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft.
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Heenzending en Zegen
Gezegend om tot Zegen te zijn
Orgelspel

Genesis 4,1-16
41De mens nu had gemeenschap met Eva, zijn
vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn; en zij
zeide: Ik heb met des Heren hulp een man
verkregen. 2Voorts baarde zij zijn broeder Abel; en
Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. 3Na
verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der
aarde aan de Here een offer; 4ook Abel bracht er een
van de eerstelingen zijner schapen, van hun vet; en
de Here sloeg acht op Abel en zijn offer, 5maar op
Kaïn en zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen werd
Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. 6En
de Here zeide tot Kaïn: Waarom zijt gij toornig en
waarom is uw gelaat betrokken? 7Moogt gij het niet
opheffen, indien gij goed handelt? Doch indien gij
niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan
de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over
wie gij moet heersen. 8Maar Kaïn zeide tot zijn
broeder Abel: ... . Toen zij nu in het veld waren, stond
Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem.
9
Toen zeide de Here tot Kaïn: Waar is uw broeder
Abel? En hij zeide: Ik weet het niet; ben ik mijns
broeders hoeder?
10
En Hij zeide: Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed
van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. 11En
nu, vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond
heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van
uw hand te ontvangen. 12Wanneer gij de aardbodem
bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer
geven; een zwerver en een vluchteling zult gij op de
aarde zijn.
13
Toen zeide Kaïn tot de Here: Mijn misdaad is te
groot om de straf te dragen. 14Zie, Gij verdrijft mij
heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht
verborgen zijn, een zwerver en een vluchteling op de
aarde; ieder, die mij aantreft, zal mij doden.
15
Toen zeide de Here tot hem: Geenszins; ieder, die
Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten.
En de Here stelde een teken aan Kaïn, dat niemand,
die hem zou aantreffen, hem zou verslaan. 16Toen
ging Kaïn weg van het aangezicht des Heren, en
ging wonen in het land Nod, ten oosten van Eden.

Lukas 6,36-38
36Weest barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is.
37En oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden.
En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld
worden; laat los en gij zult losgelaten worden.
38Geeft en u zal gegeven worden: een goede,
gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in
uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij
meet, zal u wedergemeten worden.
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