Orde van Dienst
zondag 15 mei 2022
Kerk van de Eenheid in Christus
Son

Welkom en mededelingen
Stilte
Aanvangswoord
Mystici, filosofen en dichters zeggen al duizenden jaren dat
wij uit twee componenten bestaan. We zijn tegelijkertijd een
begrensd individu, dat zich vereenzelvigt met zijn lichaam,
zijn aardse bestaan, zijn materiële wereld, én een entiteit die
onbegrensd, universeel en eeuwig is. We leven in een
paradox. We zijn begrensd en eeuwig, het deel en het
geheel.
Aansteken van de tafelkaars
Zingen: Ld 598

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
makende hemel en aarde;
God die trouw blijft tot in eeuwigheid en jou niet loslaat.
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Drempelgebed
Eeuwige God,
Hier zijn wij, voor Uw aangezicht en U ziet in liefde toe
niet om te spioneren, niet om te controleren, niet om te oordelen,
maar om uit te nodigen, te bemoedigen, mee te trekken.
Uit U komen wij voort; Uw Geest waait over en door de wereld.
In Uw schepping leven wij. Wij danken U. Amen
Zingen: Ld 598: 1 x Frans, dan 1 x Ned.
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Kyrie-gebed
Intenties 3 x afgewisseld met responsie Heer, onze Heer,
ontferm U over ons - 367B

Zingen: glorialied 146C: 1, 7 (Alles wat adem heeft, love de
Here)
Gebed bij de opening van de Schriften
Lezen: Joh. 13: 31 t/m 35
Zingen: Ld 791: 1, 2, 3 (Liefde eenmaal uitgesproken)
Lezen: 1 Joh 4: 11 t/m 21 (eerste brief van Johannes)
Zingen: Ld 791: 4, 6 (Liefde waagt zichzelf te geven)
Prediking Liefde 2
Pianospel
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Zingen: Ld 568A Daar waar liefde is en vrede, daar is God met
ons

Toelichting inzameling van gaven door diakonie
Collectedoel: De Glind
Rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. D085103
Dankgebed, stil gebed
Zingen: Ld. 838: 1, 3 O grote God die liefde zijt
Zegen met pianobegeleiding
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Lied 146c : 1 en 7

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen
Hem die zo grote dingen doet.
Alles wat adem heeft, roepe nu amen,
zinge nu blijde: God is goed!
Love dan ieder die Hem vreest
Vader en Zoon en heilige Geest!
Halleluja! Halleluja!
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Lied 791

2. Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
------4. Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.
6. Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!
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Lied 838: 1 en 3

3. Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
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