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Openingslied: Om te zien een nieuwe aarde

Slotlied: Ga met God

Viering
Zondag
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Denkt u aan het
collectemandje
bij de uitgang?

‘Dat we mogen
zien’

Of maak uw
bijdrage over
via de QR-code:
Ga met God en hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Lied: 416
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Gebed om vergeving – Bidden we samen:
Voor U Heer en voor allen met wie ik uw
herinnering vier, erken ik mijn tekort.
Ik vraag U om vergeving voor al die keren
dat ik hoorde zonder te luisteren, keek zonder te
zien en wegging als ik had moeten blijven.
In het bewustzijn van mijn tekort bied ik U mijn
goede wil, maar ook aan al die mensen - dichtbij en
veraf - die van mij verwachten dat ik mens ben naar
uw beeld. Geen mens van hoge woorden,
maar levend van en naar U, God van liefde,
zin van mijn bestaan.

Kyriëlied en lofzang: Misericordias

Acclamatie

(Van de goedheid van de Heer zal ik eeuwig zingen.
(Psalm 89:2)

Koor:
Poorten, heft uw hoofden omhoog.
Maakt u groter, oeroude deuren.
Hier komt de eeuwige, de lichtende.
Wie is de eeuwige, de lichtende?
Het is Hij die vecht om gerechtigheid,
het is de god van de armen, de sterke.

Lezing: Jeremia 31, 7-9
Tussenzang: Als God ons thuisbrengt
1.Koor; 2. Allen
Overweging
Lied: Lied naar psalm 24 - Van God is de aarde

Koor:

Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.
Dan zegt de wereld: ‘Hun God doet wonderen.’
Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,
Gij onze vreugde. Refrein
Koor:
Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn
die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.
Wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven. Refrein
t. Vijftig Psalmen/m. B. Huijbers

Evangelie: Marcus 10, 46-52

Intenties
Tafelgebed: ‘Die naar menselijke gewoonte’
Onze Vader / Vredeswens: The peace of the earth
Breken en delen
Communielied:
Wohl mir dass ich Jesum habe - J.S. Bach
Voorbede en acclamatie

