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“Open ogen”

Als het klokje luidt worden we stil
Welkom en aansteken kaars
Wij zingen als intochtslied Lied 601: 1, 2 en 3
“Licht dat ons aanstoot in de morgen”
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Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
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waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.
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Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Interactief moment
Openingsgebed
Wij zingen het Kyrie “Steeds weer zoeken mijn ogen naar U” (GvL 25 III)
Refrein: 2x
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Refrein:

Refrein:
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Refrein:

Refrein:

Wij zingen als Gloria “Zingt van de Vader” (GvL 381)

2.

Zingt van de Zoon, licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven,
luistert naar Hem het woord van alzo hoge:
houdt Hem in ere!
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3.

Zingt van de Geest, adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven,
waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houdt Hem in ere!

Kindermoment (aansluitend kindernevendienst)
Wij zingen “Wil je opstaan en mij volgen” Lied 40 Iona
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Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?
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Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?
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Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?
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Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.
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Lezing Markus 10: 46-52
Wij zingen Lied 68 uit de Evangelische Liedbundel
“Zoon van David kijk naar mij”
keervers

keervers
2

En Jezus heeft die roep verstaan, Hij zegt niet: zwijg maar stil!
Hij roept hem van zijn plaats vandaan, en geeft hem wat hij wil.

keervers
Lezing Lukas 4: 14-21
Korte meditatie
Lied in Farsi “Soltane Ghalbam toi Isa”
Vertaling van het lied
Iedere dag wil ik met U gaan
Om Uw stem goed te verstaan
En Uw verlossing verkondigen
Overal waar ik ga.
Refrein (2x)
Jezus U bent onze koning
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Mijn hart is U tot woning.
Iedere dag wil ik met U gaan
En Uw stem verstaan.
Wanneer ik U niet gehoorzaam ben
Wilt U mij vergeven Heer.
Dan kom ik graag weer bij U terug
En wandel met U mee.
Refrein (2x)
Persoonlijk verhaal
Wij zingen Lied 828: 1, 2 en 3 “Stem als een zee van mensen”
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Stem die mij roept: wie ben je,
mens waar is je broer?
Stem die mijn vliezen breekt
en mij bevrijdt, die
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vuur uit steen slaat,
jij die mij ik maakt.
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Stem die geen naam heeft, nog niet,
mensen zonder stem.
Stem als een specht die klopt
aan mijn gehoorbeen.
Woord dat aanhoudt.
God die mij vasthoudt.

Mededeling en inzameling van de gaven voor hulp aan dakloze
vluchtelingen
Kinderen komen terug
Voorbeden
acclamatie:

Wij zingen “Vrede van God” Evangelische Liedbundel 501
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In Jezus’ Naam, in Jezus’ Naam,
In Jezus’ Naam geef ik jou
Vrede van Hem, vrede van God.
De vrede van God zij met jou.
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Heilige Geest, de heilige Geest,
De heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
De vrede van God zij met jou.

Zending en Zegen
Amen

Na afloop van deze viering is er koffie, thee en limonade in het koor van
de kerk.
Aan deze viering werkten leden en voorgangers van de vijf lidkerken
van de Raad van Kerken in Doorn mee, te weten:
Huisgemeente Elim, De Ludenkapel, Nederlands Gereformeerde Kerk,
Martinusparochie, Protestantse Gemeente Doorn
Dik Boelee, orgel en piano
De opbrengst van de collecte gaat naar de Elim gemeenschap en zal
besteed worden aan leefgeld voor vluchtelingen die tijdelijk zonder steun
en bescherming van de overheid moeten zien te overleven
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