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Welkom
Aansteken van Raad-van-Kerkenkaars
Aanvangslied

Liedboek 207 vers 1 en 2

De trouw en goedheid van de Heer
verschijnt ons elke morgen weer
en blinkt en blijft als dauw zo fris
zolang het dag op aarde is.
O Christus, schone morgenster,
wees met uw gunst ons hart niet ver;
steek al uw lichten in ons aan,
dan kan uw heil ons niet ontgaan.
Stilte
Zingen

Liedboek 207 vers 3 en 4

Drijf uit, o licht, wat duister is,
behoed ons hart voor ergernis,
voor blindheid en voor schande en schuld;
houd niet uw glans voor ons onthuld,
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opdat wij wandelen als bij dag
en, kome wat er komen mag,
staan vast in het geloof, o Heer,
van U verlaten nimmermeer

Kyriëgebed naar de orthodoxe liturgie
uit: Geef ons heden ons dagelijks brood, bidden met de armen - Jan Brock

Schepper God, die ons beademt met uw eigen leven,
U hebt ons het geschenk van het leven gegeven.
U hebt ons geplaatst op deze aarde:
met zijn harde gesteenten en vloeiende wateren,
zijn bloemen en vruchten en al zijn levende wezens
vol gratie en schoonheid.
U hebt ons gegeven de zorg voor de aarde
Vandaag roept U tot ons: “Waar ben je, wat heb je gedaan?”
allen: Kyrië eleison
Wij verbergen ons beschaamd, want wij zijn naakt,
wij schenden de aarde en plunderen haar,
wij weigeren de opbrengst uit de aarde te delen,
wij zoeken in ons bezit te krijgen, wat niet van ons is,
maar van U.
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Vergeef ons, schepper God,
en verzoen ons weer met Uw Schepping.
O God van Liefde, U hebt ons gegeven de gave van de volkeren,
van verschillende culturen, rassen en huidskleur
om lief te hebben, zorg voor te dragen en ons leven mee te delen.
Vandaag roept U tot ons:
“Waar is je broeder, waar is je zuster?”
allen: Christe eleison
Wij verbergen ons, beschaamd en bevreesd.
Armoede, honger, haat en oorlog heersen op aarde;
de vluchtelingen, de verdrukten en zij die geen stem hebben,
schreeuwen het uit tot U.
Vergeef ons , God van Liefde,
en verzoen ons weer met U en met elkaar.
Leer ons, o Schepper, dat de aarde en al haar volheid van U is,
de wereld en die daarop wonen.
Roep ons weer op om de gaven van het leven te behoeden.
allen: Kyrië eleison
Loflied Liedboek 304/Gvl 381
Zing van de Vader, die in den beginne
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de mensen schiep de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron geluk voor wie Hem wil geloven;
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem is ere!

Dienst van de Schriften
Voorganger: de Heer zij met u
Allen: ook met u zij de Heer
Zingen

Liedboek 335

Hoor het woord, hoor het woord, het woord van onze God:
gerechtigheid brengt vrede voort,
gerechtigheid brengt vrede voort.
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Eerste lezing

Joël 1 vers 1-12

Piano speelt lied 335
Aad Stolwijk, melkveehouder, vertelt over zijn werk
Piano speelt lied 335
allen gaan staan
Evangelielezing

Matteüs 6 vanaf vers 24

Piano speelt lied 335
Overweging door Yke Luinenburg
Zingen Liedboek 718
God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot,
alle vrucht der velden moeten we U vergelden,
dank voor ’t dagelijks brood.
Niet voor schuren die niet duren
gaaft Gij vruchtbaarheid, maar opdat op aarde,
in uw goede gaarde niemand honger lijdt.
Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord.
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Open onze oren, Heer, opdat wij horen
’t roepen aan de poort.
Wil dan geven, dat ons leven, zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden ’t woord van uw genade
opgaan, sterk en vrij.
Dienst van de gebeden: Dankgebed, Voorbeden, stil gebed
Zingen Onze Vader, maak alles nieuw
Onze Vader in de hemel, maak alles nieuw.
Geef uw naam aan deze wereld, maak alles nieuw.
Breng uw koninkrijk tot leven, maak alles nieuw.
Wees de hemel , wees de aarde, maak alles nieuw.
Geef het brood in onze dagen, maak alles nieuw.
En vergeef ons onze schulden, maak alles nieuw.
Laat ook ons elkaar vergeven, maak alles nieuw.
God, verlos ons, van het kwade, maak alles nieuw.

Toelichting op de collecte voor de voedselbank
U wordt van harte uitgenodigd een bedrag voor de voedselbank
over te maken op rekening van de Raad van kerken Zuidhorn
NL71 INGB 0003 8776 75 ovv voedselbank
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Zingen

Straks bijeen
muziek John Bell/ tekst Hans Olav Moerk, vertaling Gert Landman

Straks bijeen als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen zonder afstand te houden, opgetogen:
de morgen breekt aan.
Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn
En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.
Dat wij dieper verstaan onze roeping,
om uit liefde voor God, in geloof,
moeder aarde te dienen, te hoeden;
elke dag, heel ons leven, vol hoop.
Zegen
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allen: Amen

Aan deze diensten werkten mee:
Ester Kooistra, pianist
Reinder van der Molen, voorzanger
Aad Stolwijk, vertelt over boer zijn in deze tijd
Yke Luinenburg, Dorpskerk
Aram Kooistra-Pourjafar, Jozefkerk
Jannie Werksma, Gastkerk
Renee ter Veer, Doopsgezinde Gemeente
Paulien Costongs, Jozefkerk/Dorpskerk, voorzanger
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