Liedblad voor de avonddienst van 16 januari in de Dorpskerk.
Predikant: ds. van Rumpt
Zingen: OTH breng ons samen
U roept ons samen als kerk van de
Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en
dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich
thuis!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.
(Refrein)
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Zingen: Psalm 84: 1 en 3
Zingen: Weerklank psalm 67: 2
Dat alle volken U belijden,
U loven, Heer, met hart en mond,
dat alle landen zich verblijden,
laat juichen heel het wereldrond.
Volken zult U richten, / U gaat vrede stichten
door gerechtigheid.
Volken aller landen / worden door uw handen
tot uw heil geleid.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de
Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons
geeft:
veelkleurig, verschillend en
dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten
elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en
aanvaardt.

Schriftlezing: Ezechiel 2 en 3: 1 t/m 3 en Openbaring 10
Zingen: Psalm 108: 1 en 2

2. Ja, hoger dan het hemels blauw
is, HEER, uw goedheid en uw trouw.
Verhef U, dat uw aangezicht
de hemel met zijn glans verlicht.
Op aarde blink’ uw heerlijkheid.
Gord uw geliefden tot de strijd.
Ten zege zij uw hand geheven,
hoor mij, o Heer, wil antwoord geven.

Zingen: Psalm 119: 53 en 84
Zingen: OTH 300: 1, 2 en 3
1. Dankt, dankt nu
allen God
met blijde
feestgezangen!
Van Hem is ’t heuglijk
lot,
het heil, dat wij
ontvangen.
Hij ziet in Christus ons
altijd genadig aan,
en heeft ons dag aan
dag
met goedheid
overlaân.

2. Hij, d’ eeuwig rijke
God,
wil ons reeds in dit
leven
zijn vreed’ en
heilgenot,
als aan zijn kind’ren
geven.
Hij zal ons door zijn
Geest
vermeerd’ren licht en
kracht,
en ons uit alle nood
verlossen door zijn
macht.

3. Lof, eer en prijs zij
God
door aller scheps’len
tongen,
op zijne hemeltroon
aanbiddend
toegezongen:
de Vader en de Zoon,
die met de Heil’ge
Geest
Drie-enig God, steeds
blijft,
en immer is geweest.

