Zondag ‘Laetare’ - verheugen

Vierde zondag in de 40dagentijd,
18 maart AD 2012, Jeugddienst
Protestantse gemeente te Heinkenszand

Verheugt u met Jeruzalem
en juicht over haar,
gij allen die haar liefhebt.
Want gij zult verzadigd worden
uit de bron van haar troost
en gij zult u laven
aan de volheid van haar heerlijkheid.
(Jes. 66:10a-11)

Op de omslag een foto uit de foto Metropolis (1927) van
Fritz Lang. Een fragment van deze film wordt in de dienst
als illustratie bij Ezechiël vertoond.
(http://www.youtube.com/watch?v=96e-l7qK3SQ)
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Dienst van de voorbereiding
Intochtslied: Psalm 122:1 & 3

3. Bidt heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's HEREN tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.
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Stilte
Onze Hulp
Inleiding op de dienst
Zingen: ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’
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Gebed om Ontferming
Zingen: ‘God van alle mensen’

Gebed
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Zingen: ‘Het lied van de stad’

2. Huizen van vrede voor
mensen van vlees en bloed.
Veilig onveilig, zo
leven zij bitterzoet.

3. Overal haast en verkeer dat geen richting heeft,
wolken lawaai als een
vuur dat geen warmte geeft.

4. Woorden gaan over en
weer, waar de mensen zijn.
Woorden zijn lief en leed
rouw en geboortepijn.

5. Iedereen wil wel een
ander, maar weet niet hoe.
Iedereen gaat zo zijn
weg, wie weet waar naar toe.

6. Mensen gaan twee aan
twee,
overvloed en woestijn.
Zoeken een woning en
willen geborgen zijn.

7. Een stad is een man en
vrouw
opstaan en slapen gaan,
mensen die dagelijks
doodgaan en voortbestaan.
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8. Leven is liefde doen
gaan in het oude spoor:
moeder en vader, zoon,
dochter, de eeuwen door.

9.Leven is overal
tussen fabriek en flat,
bloemen en kinderspel,
licht op muziek gezet.

10. Is er een stad zonder
dood zonder duisternis?
Komt er een stad waar de
zon niet meer nodig is?

Dienst van het Woord

De profeet en de stad.

Onderweg weg naar de stad.
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Zingen: ‘Kijk eens om je heen ‘

De maaltijd in de stad.

Orgelspel
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Tafellied: ‘De tafel van samen’

2. Wij delen, wij delen gewoon het daaglijks brood.
Dit brood houdt ons in leven
door God is het gegeven.
Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood
en denken aan Jezus, zijn lijden, zijn dood.

3. De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar wordt de wijn geschonken
en mondjesmaat gedronken.
De tafel van samen, de tafel van het goed,
daar vinden wij vrede , in overvloed.
4. Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.
Hier durven wij te dromen
dat alles goed zal komen.
Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest
in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
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Dienst van de Tafel
Tafelgebed
De HEER zal bij je zijn
De HEER zal je bewaren

Verheft je harten tot God
Wij hebben ons hart bij de HEER

Laten we danken de HEER onze God
Want hij is onze dankbaarheid waardig

Dankgebed
Wij danken U HEER onze God
...
Zingen: Heilig heilig heilig
Wij danken U om Jezus uw zoon
...

Laten we bidden:
...
Hoor ons als we in stilte bidden:
...
Onze vader
‘Allen zijn wij genodigd tot de maaltijd van de HEER
De Gave uit Gods hand.’
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Tijdens de rondgang zingen we : Gezang 173 en 184

2. Gods schepping die voor ons gesloten bleef
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,
die Zoon van David zijt en Man van Smarte,
Koning der Joden die de dood verdreef.
3. Jezus, de haard van uw aanwezigheid
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken.
Gij gaat vooraan, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij Hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan,
aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven,
ons is een lofzang in de mond gegeven,
sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.
5. Dit is uw opgang naar Jeruzalem
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,
vrede aan allen die uw naam verhogen:
heden hosanna, morgen kruisigt Hem!
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Gezang 184

2.Laten wij dan bidden
in dit aardse dal,
dat de lieve vrede
ons bewaren zal,

3.want de aarde vraagt ons
om het zaad des doods,
maar de hemel draagt ons
op de adem Gods.

4.Laten wij God loven,
leven van het licht,
onze val te boven
in een evenwicht,

5.want de aarde jaagt ons
naar de diepte toe,
maar de hemel draagt ons,
liefde wordt niet moe.

6.Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug
droeg de Here Jezus
Gode goede vrucht.
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Dankgebed
Slotlied: ‘Het leven krijgt weer kleur’

Zegen
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