Liturgie bij de viering op zondag 12 september 2021

Voorbereiding
Muziek
Welkom
Inleiding
Openingslied (Z&Z)

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.
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.
Gebeden en Gaven
Gebeden
-Onze Vader met lied 1006
Toelichting bij de collecte
Muziek Pomöv speelt Tish Nigun
Heenzending en Zegen

2. Woning waar mensen meer dan welkom zijn,
een pleisterplaats om bij elkaar te komen,
waar elk van waarde is die hier verschijnt,
waar lachen is en tranen mogen stromen,
deuren die open staan voor groot en klein,
waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Wees elkaar tot zegen: Je hebt elkaar nodig!
Uittochtslied

Een taal van liefde

3. Dank voor een plaats waar elk de ander ziet,
waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten,
dank voor de adem die de vrijplaats biedt,
dank voor de openheid van niet te moeten,
dank voor de woorden en het nieuwe lied,
dank voor de ogen die elkaar begroeten.
Rondom het Woord
Lezing: 1 Korinthe 12
Muziek Pomöv speelt Zemer Atik
Sheets Marielle
Lied 324, 1.2
Sheets Aniek
Lied 324, 3
Voor onderweg: Je hebt elkaar nodig!

2. Dat woord wil mensen niet bedwingen,
maar lucht en adem, eten zijn
en leven, liefde doen ontspringen,
in fluisteringen en in zingen
geweten zijn.
3. Dat woord geeft niet de wind van voren,
veroordeelt niet en wil geen wraak,
is dagelijks opnieuw geboren
en in een mensenhart te horen,
tot licht gemaakt.
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