Annemarie van Ulden, uit: de De Eerste Dag

Hieraan zullen allen herkennen
dat gij leerlingen van mij zijt:
als ge onder elkander liefde hebt!
Johannes 13, 35
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Kerk van de éénheid in Christus
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Vijfde zondag van Pasen

VOORBEREIDING
Orgelspel
Mededelingen
Zingen: “In de veelheid van geluiden” (LB 283)

Bemoediging
Onze hulp is de NAAM van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft

Gebed van toenadering
Naar U gaat ons verlangen uit, Heer,
Richt ons, Gij zijt de God ons redt
Voor allen, die op U wachten
zijt Gij een goede een betrouwbare God,
Maak ons, Heer, met uw wegen vertrouwd
zet ons op het spoor van uw waarheid.
Zend ons uw Licht en uw Trouw tegemoet
Steeds weer zoeken onze ogen naar U
op U wachten wij een leven lang! Amen.
Zingen: Psalm 98, 1 en 2

Groet
De Heer zal bij u zijn
De Heer zal u bewaren

Kyrie en Gloria
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
voor de nood der wereld
want zijn barmhartigheid kent geen einde.
(…..)
Er zou bijna geen schoonheid op aarde denkbaar zijn
en geen voortgang in de samenleving zichtbaar,
als er niet pure liefde voor mensen bestond.
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Toch is er geen zin zó misbruikt
als “ik houd van jou”,
geen woord zo ondoordacht gezegd
als “liefde',
omdat meestal ons eigen 'ik'
vele malen groter is,
dan “U”, ”jij”, “zij' en vooral “Gij”!
Van nature houden wij
vooral van onszelf
en moeten wij ons bekeren,
omkeren ons gedrag.
En dat doen wij hier:
waar uw Woord opengaat
en brood gebroken wordt,

waar zodoende Jezus, onze bevrijder,
temidden van ons gaat léven!
Daarom vragen wij U
om de kracht van uw Geest,
opdat wij niet vast blijven zitten
aan eigenwaan en zelfhandhaving,
maar wij open bloeien
voor u en elkaar,
door onze oren, ogen en ons hart
te openen voor het Nieuwe Leven,
dat U onvermoeibaar
onder ons zichtbaar maakt
als mensen zichzelf overstijgen.
Daarom roepen wij allen tezamen:

Zingen: Alle eer en alle Glorie (LB 305) – staande

ROND DE SCHRIFT
Gebed van de zondag
Gij Enige,
die voorgoed uw woning hebt opgeslagen
onder ons in Jezus, de Levende,
wij bidden U: geef, dat wij uw Woord horen,
U geheel en al liefhebben
en leren hoe wij kunnen leven
voor uw aangezicht,
in deze vreugdevolle tijd en heel ons leven.
Amen.
Eerste lezing: Deuteronomium 6, 1-9
Zingen: Psalm 145: 1, 2 en 3
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Tweede lezing: Johannes 13, 31-35, besloten met:

Preek - Orgelspel
Zingen: ‘Liefde eenmaal uitgesproken’ (LB 791)

Dienst van gebeden en gaven
Aankondiging van de collecte
Voorbeden, steeds door de gemeente overgenomen met:

stil gebed – afsluiting - Onze Vader
Inzameling
Slotlied: ´U zij de Glorie” (LB 634)
Slotgebed (samen te spreken)
Gij, die wilt wonen
onder de mensen,
wij danken U voor de liefde
die wij leren kennen
in Jezus, de Levende.
Laat die de bron zijn
van al wat wij zeggen en doen,
opdat alle leed verdwijnt
en oorlog en tweedracht plaats maken
voor gerechtigheid en vrede
tussen de mensen op aarde,
in deze vreugdevolle tijd
en heel ons leven. Amen
Wegzending en Zegen, met Amen van allen
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