Liturgie bij de viering op zondag 16 januari 2022

Voorbereiding
Muziek
Welkom
Openingslied 274
Groet en Openingsgebed
Inleiding op de viering
Rondom het Woord
1e lezing: Job 16,1-6 en Psalm 56
Lied: 324
2e lezing: Openbaring 21,1-7 en Matth. 5,4
Lied: 326, 1.2.3
Woorden voor onderweg:
Lied: 326, 4.5.6
Gebeden en Gaven
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 bij de collecte
Slotlied: 500, 1.2.4
Heenzending en Zegen
Gezegend om tot Zegen te zijn

Ps. 56
9
Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld,
doe mijn tranen in uw kruik;
zijn zij niet in uw boek?
161Maar Job antwoordde:
2
Iets dergelijks heb ik al vaak gehoord,
gij zijt allen jammerlijke vertroosters.
3
Komt er geen einde aan de ijdele woorden?
Wat prikkelt u toch, dat gij weer het woord neemt?
4
Ook ik zou kunnen spreken als gij,
waart gij slechts in mijn plaats;
ik zou mooie woorden tegen u aaneenrijgen
en het hoofd over u schudden.
5
Ik zou u bemoedigen met mijn mond,
en het beklag mijner lippen zou leniging geven.
6
Maar spreek ik, mijn smart wordt niet gelenigd,
en houd ik mij stil, wat verlichting brengt het mij?
Openbaring
211En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe
aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde
waren voorbijgegaan, en de zee was niet
meer. 2En ik zag de heilige stad, een nieuw
Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God,
getooid als een bruid, die voor haar man versierd
is. 3En ik hoorde een luide stem van de troon
zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en
Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn
en God zelf zal bij hen zijn, 4en Hij zal alle tranen
van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer
zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er
meer zijn, want de eerste dingen zijn
voorbijgegaan. 5En Hij, die op de troon gezeten is,
zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
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