LITURGIE VOOR DE AFSCHEIDSVIERING
van ds Bart Elbert

Sun in an empty room - Edward Hopper

op zondag 9 september 2018
om 9:30 uur in Op de Helte in Roden
organist Erwin Wiersinga
Cantorij Roden o.l.v. Thysia Betting-Slagter
voorganger ds Bart Elbert

Thema: Een stem in het gebeuren

Orgelspel
Welkom
DE VOORBEREIDING
cantorij antifoon Lied 710 D

Zingen:

[allen gaan staan]

Eerste Psalm 139, 1 en 2

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?
Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.
Cantorij antifoon: Doorgrond mij, ken mijn hart
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Bemoediging
voorg.:
Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen:
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed:

Lied 296 – cantorij en allen

cant.:

allen:

Die de morgen ontbood

cant.:

allen:

Die de morgen ontbood
[allen gaan zitten]
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Kyriegebed:
cant.:

Lied 299 j, 1 en 2

allen:

2 om een wereld zonder toekomst,
om de macht die ons kleineert,
roepen wij voor alle volken:
Kyrieleis, ontferm U, Heer.

Zingen:

Gloria Lied 299 j, 3 en 4

cant.:
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allen:

Kindermoment
RONDOM HET WOORD
Groet

voorg.:
allen:

De Heer zij met u
OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed

omzongen met ‘Adem in ons’
1 cant., 2 allen, daarna geneuried door cantorij

stilte
Tenachlezing:

Deuteronomium 4, 1 en 2
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Zingen:
cant.:

Lied 323, 1-3

allen:
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allen:

Tenachlezing:
Zingen:

Deuteronomium 4, 10-14

Een woord van liefde

cant. 1:
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allen:

cant.:

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.

allen:

4 Laat mij een taal van liefde spreken,
verzoening mag mijn spreken zijn
een woord dat als een warme deken
bedekt wie in de kou bezweken,
zo zal het zijn.

Evangelielezing:

Marcus 8, 27-30

Zingen:

Lied 941, 1-4

cant.:

1 Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer, moet ik tot U gaan
zo ongewende paden?
Waarom bracht Gij / die onrust mij
in ’t bloed is dat genade?
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allen 2:

allen:

3 Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.
Kom ik zo echt / bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

cant.:

4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land / naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

Uitleg en verkondiging
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Zingen:
allen:

Lichtcredo – ZZZ 229, 1-4

[mel.: LB 103c]

cant.:
2 Wij geloven in de woorden,
ons door Jezus voorgedaan.
Wij geloven in zijn voorbeeld
dat nog mensen op doet staan.
Ja, wij durven te geloven
in het licht, ons voorgegaan.

allen:
3 Wij geloven in de liefde
die verdeeldheid overwint.
Wij geloven in de hemel
die op aarde dan begint.
Ja, wij durven te geloven
in het licht dat ons verbindt.

allen:
4 Wij geloven in een toekomst,
die op vrede is gericht.
Wij geloven in de zoektocht
↗

naar dat stralend vergezicht.
Ja, wij durven te geloven
in het niet te doven licht.

GEBEDEN EN GAVEN
Afkondigingen / mededelingen

α Er is een tijd om te verbinden en een tijd om los te laten Ω
Dankgebed - voorbeden – stilgebed, omzingen met Lied 368 g
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allen:

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.

Collecte
Slotlied:

Lied 315, 1-3

[staande]
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2 En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
3 Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Zegen
Aansluitend uit Zangen van Zoeken en Zien nr. 147 – in wisselzang
voorganger 1 en 2 – cantorij 1 en 2 – allen 1 en 2

Uitleidend orgelspel
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