
Liturgie zondag 6 juni 2021 Wehl

Mededelingen, verstilling

Intredelied: Lied 287: 1,2,4 Rond het licht dat leven doet

Groet en bemoediging
V: De Heer zij met u
A: ook met u zij de Heer
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed in beurtspraak (met de woorden van Lied 298)
V.: Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien
Allen: zie ons hier staan
V.: Wij die van U hebben gehoord
Allen: hoor Gij ons aan
V.: Uw naam is dat Gij mensen helpt
Allen: wees onze hulp
V.: en dat Gij alles hebt gemaakt
Allen: maak alles nieuw
V.: en dat Gij ons bij name kent
Allen: leer ons U te kennen
V.: Die bron van leven wordt genoemd,
Allen: doe ons weer leven
V.: Die hebt gezegd: Ik zal er zijn
Allen: wees hier aanwezig.

Psalm van de zondag: Lied 133:1,3 Zie toch hoe goed

Kyriegebed

Glorialied: Lied 195

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: 2 Kor.3:1-4

Lied 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, vs.1-3

Schriftlezing: Marcus 3:20-25, 31-35



Lied 975 Jezus roept hier mensen samen vs.1,3,4

Verkondiging

Lied 971 Zing een nieuw lied voor God de Here vs.1,2

Credo, gezamenlijk uitgesproken:
We geloven in God, uit wie en door wie en tot wie alle dingen zijn. Wij geloven 
dat God in onze wereld aan het werk is door de kracht van de liefde, die wij in 
Jezus Christus hebben leren kennen.
We geloven in de zin en waarde van ons leven, omdat God in zijn Zoon solidair is 
met de mens en hem oproept om zijn medewerker te zijn.
We geloven dat alleen maar Gods Heilige Geest ons bevrijdt uit onze 
eenzaamheid en zelfzucht en een goed samenleven mogelijk maakt met andere 
mensen.
We geloven dat God zijn kerk sticht uit alle volken en rassen: een gemeenschap 
van allen, die geroepen zijn om, bereid tot inzet en overgave, getuigen te zijn van
het komende rijk.
We geloven in de toekomst van het menselijk geslacht, omdat de liefde van God 
definitief de macht van de boze zal overwinnen. In dit geloof verwachten wij de 
komst van het rijk van gerechtigheid, van vrede en van vreugde.
(D.Zils, uit: Kort credo, Meinema)

Dankgebeden, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Lied 423 Nu wij uiteen gaan, alle verzen

Ierse zegen:
God geeft jou 
voor elke storm een regenboog,
voor elke traan een glimlach,
voor elk verdriet een belofte,
voor moeilijke tijden een zegen,
voor ieder probleem een trouwe vriend 
om je te steunen,
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord

Zegenwoorden

Zingen: Amen


