4. om zijn Naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij het bestaan.

5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte,
Alles zegent Hem;

6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis;

7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja, uit ja en nee.

Liturgie Jongerenviering op 2 juni 2013 in Wehl
m.m.v.: Harm, Meike, Karlien, Sophie, Hilde en Judith
taakdrager: Anneke Berendsen
organistpianis: Henk Peppelman
voorganger: ds. Arja Oude Kotte
Welkom
Bemoedigende woorden van God

Aan het werk met klei onder leiding van Meike en Karlien
Zingen: 'Dank U, voor deze nieuwe morgen –
Gedichtje 'Anders' door Sophie
Gebeden en het Onze Vader
Collecte
Slotlied: Hier wordt een land gezocht

2. Hier wordt de tijd verhaast
dat wij elkaar verstaan –
handen die wenken
en ogen die open gaan

2. Dank U voor alle goede vrienden,
Dank U, o God, voor al wat leeft,
Dank U voor wat ik niet verdiende:
dat Gij mij vergeeft.

3. Hier wordt de stem gehoord
die nog niet klinken mag:
mensen die hopen op
ooit hun bevrijdingsdag.

3. Dank U voor alle bloemengeuren,
Dank U voor ieder klein geluk,
Dank U voor alle held're kleuren
Dank U voor muziek.

4. Hier is het woord van Hem
die ons geschapen heeft:
“Waar is je zuster,
je broer die jou nodig heeft?”
Zegen + gezongen: Amen

4.

4. Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
Dank U, dat ik nu weet daarvan,
Dank U, o God, ik wil U danken,
dat ik danken kan.

1.

Gebed
Gedicht door Sophie: 'Een wereld van verschil'

2. Door de wereld gaat een stoet
die de ban brak van het bloed.
Die bij wat op aarde leeft
nu geen burgerrecht meer heeft.

3. Menigeen ging zelf op pad
Daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
Laat ook hem het woord verstaan.

4. Door de wereld klinkt een lied
t gen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.

5. Velen, die de moed begaf,
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.

6. Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:

Here God wij zijn vervreemden
door de luist'ren naar uw stem

"Breek uw tent op, ga op reis

breng ons saam met uw

naar het land dat Ik u wijs."

ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Thema van de viering: 'Verschillend en toch een beetje hetzelfde'
Ervaringen van het bezoek aan de moskee in Doetinchem
door Hilde en Judith
Zingen: “Door de wereld gaat een Woord” – Tussentijds lied 208

Het scheppingsverhaal in de Bijbel en in de Koran
Korte uitleg

refrein: Here God, wij zijn vervreemden
door te luist'ren naar uw stem.
Breng ons saam met uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Zingen: Samen op de aarde – Tussentijds lied 210
2.

2. wat Hij heeft geschapen

3. 't Westen en het Oosten,

met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.

voor- en nageslacht,
om zijn Naam te troosten
zijn zij aangebracht;

3.

