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Welkom



Lied: Zingende gezegend Lied 207 Om bloesem aan de bomen
Downloaden via: https://portal.eo.nl/samengeloven/geloven/nederland-zingtliederen
1
3
Om bloesem aan de bomen,
Om goedheid die kan delen,
om overvloed aan vrucht,
om brood dat breken kan,
om vissen in de stromen,
om vrede voor zovelen,
om vogels in de lucht,
om land voor alleman,
om volle korenaren,
om gulheid die kan geven,
om akkers wuivend graan,
om eigen ommekeer,
om voedsel uit de aarde
om mededeelzaam leven
roepen wij, Heer, U aan!
bidden wij U, o Heer!
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Om water op het droge,
Om hoop, geloof en liefde,
om groei in de woestijn,
om vrijheid en om recht om doorzettingsvermogen
dat eindelijk geschiede
voor wie mistroostig zijn,
al wat Gij hebt voorzegd:
om werk voor werkelozen,
uw rijk, Heer, laat het komen,
om toekomst, hier en nu,
uw wil alom gedaan,
om hulp voor hulpelozen
dan zal aan alle bomen
roepen wij, Heer, tot U!
de bloesem opengaan!


Inleiding: Meivakantie….



Gebed: Onze Vader (Let op: Nieuwe Vertaling!)
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.


Overdenking: Re-creatie



Luisterlied: Herschep ons hart – Huub Oosterhuis / Tom Löwenthal
https://youtu.be/IrphPQUYnqg
Herschep ons hart, heradem ons verstand
dat wij elkaar behoeden en doen leven.
Maak ons tot uw gemeente, wees de stem die ons geweten wekt.
Verberg u niet, verberg u niet.



 Gebed
Lied: Opwekking 389

Create in me a clean heart

https://youtu.be/IRLj1XfNO4U
Create in me a clean heart, o God )
and renew a right spirit within me.) 2 x
Cast me not away from Thy presence, o
Lord
and take not Thy Holy Spirit from me.
Restore unto me the joy of Thy salvation
and renew a right spirit within me.

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.



Collecte: Vereniging Steun Oost Soemba



Afsluiting

