Dorpskerk Abcoude
Liturgie zondag 31 juli 2022 10.00 uur en online
Ontmoetingdienst
met evangelische
groep jongeren
uit Duitsland.
Thema: hebzucht
(Habgier)

Voorganger: Eric Citroen
Organist: Evert Hoogenstraaten
Ouderling van dienst: Claartje van Andel
Lector: Wout Wessel

Orgelspel
Welkom door de ambtsdrager van dienst
Aanvangslied: Een vaste burcht is onze God 898: 1, 2, 4
Stilte
Bemoediging en groet
Zingen Lied 886 Abba Father Eerst Engels, daarna Nederlands
Abba Father, Let Me Be
Yours And Yours Alone.
May My Will For Ever Be
Evermore Your Own.
Never Let My Heart Grow Cold,
Never Let Me Go.
Abba Father, Let Me Be
Yours And Yours Alone

Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij,
d'Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan,
Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen.

Gebed om toenadering
Zingen Lied 256 Bleib mit deiner Gnade bei uns
Bleib mit deiner Gnade bei us, Herr Jesu Christ,
Ach bleib mit deiner Gnade bei uns, Du treuer Gott (2x)
Blijf met uw genade bij ons, Heer, onze God
O blijf met uw genade bij ons, licht in het duister (2x)
Zingen Lied 875 Father we love you
Father we love you, we worship and adore you,
Refrein (Chor): Glorify your name in all the art,
Glorify your name, glorify your name, glorify your name in all the earth.
Jesus we love you, we workship and adore you
Refrein (Chor)
Spirit we love you, we worship and adore you
Refrein (Chor)
Gebed om de Geest
Zingen Lied 313: 1, 2, 5 Een rijke schat van wijsheid
Lezing uit de Bijbel: Prediker 2: 1-11
2e lezing: Lucas 12: 13-21 Warnung vor Habgier
Zingen Lied 843 Wat te kiezen
Overdenking
Orgelspel
Koor: Das Privileg zu sein (Duitse gasten, Eric piano)
Das Privileg Zu Sein

Het Voorrecht te bestaan!

Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein?
Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein
Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein?
Es ist ein Privileg, erachte es nicht als klein

Is het niet heerlijk om er op deze dag te zijn?
Het is een voorrecht, zie het niet als klein
Is het niet heerlijk om er op deze dag te zijn?
Het is een voorrecht, zie het niet als klein

Wenn du nicht weiterweißt
Sich Wahrheit als falsch erweist
Und deine Philosophie
Bleibt nur tote Theorie

Als je vast komt te zitten
de waarheid niet blijkt te kloppen
En je filosofie
Is gewoon een dode theorie

Auch wenn du nichts mehr glaubst
Erwartungen zurück schraubst
Und sagst: "An Gott glaub ich nicht"
Sag ich dir: "Gott glaubt an dich"

Zelfs als je niets gelooft
en je verwachtingen bijstelt
als je zegt, "Ik geloof niet in God"
zeg ik "God gelooft in jou"

Und er tut auch heute noch Wunder
Stunde um Stunde, Tag für Tag
Tut der Herr heute noch Wunder
Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag

En hij doet vandaag de dag nog steeds wonderen
Uur na uur, dag na dag
De Heer doet ook vandaag nog wonderen
Uur na uur, dag na dag, dag na dag

Legst du dein Leben hin
Gibt er deinem Leben Sinn
Macht dein Leben keinen Sinn
Leg ihm dein Leben hin

Als jij je leven neerlegt
Geeft Hij je leven zin
Als je leven geen zin heeft
Laat hem dan zin geven

Das wird ein Wunder sein
Weder zu groß, zu klein
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit

Het zal een wonder zijn
Noch te groot, noch te klein
Leef je tijd in het perspectief van de eeuwigheid

Denn der Herr tut heute noch Wunder
Stunde um Stunde, Tag für Tag
Tut der Herr heute noch Wunder
Stunde um Stunde, Tag für Tag
Tag für Tag

Want de Heer doet wonderen vandaag
Uur na uur, dag na dag
De Heer doet ook vandaag nog wonderen
Uur na uur, dag na dag
Dag na dag

Tut der Herr heute noch Wunder
Stunde um Stunde, Tag für Tag
Tag für Tag

Dus de Heer doet vandaag nog wonderen
Uur na uur, dag na dag
Dag na dag

Das wird ein Wunder sein
Weder zu groß, zu klein
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit
Das wird ein Wunder sein
Keins ist zu groß, zu klein
Lebe die Zeit in Perspektive Ewigkeit

Het zal een wonder zijn
Noch te groot, noch te klein
Leef de tijd in het perspectief van de eeuwigheid
Dat zal een wonder zijn
Niemand is te groot, te klein
Leef de tijd in het perspectief van de eeuwigheid

Denn der Herr tut heute noch Wunder
Stunde um Stunde, Tag für Tag
Tut der Herr heute noch Wunder
Stunde um Stunde, Tag für Tag

Want de Heer doet vandaag nog wonderen
Uur na uur, dag na dag
Want de Heer doet vandaag nog wonderen
Uur na uur, dag na dag

Schrijver(s): Samuel Harfst

https://www.youtube.com/watch?v=zVadKJ2LxN8

Dankgebed, Voorbeden [stilte] Onze Vader
Mededelingen en collectes

Slotlied: Lied 416 Ga met God en hij zal met je zijn
eerste twee coupletten in het Nederlands, couplet 3 en 4 in het Engels.
1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2 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.
3 God be with you till we meet again
When life’s perils thick confound you
Put unfailing arms around you
God be with you till we meet again
4 God be with you till we meet again
Keep love’s banner floating o’er you
Smit death’s threat’ning wave before you
God be with you till we meet again

Afsluiting en Zegen

Na afloop bent u/zijn jullie van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij de koffie/thee/fris in het
koor. Treffen Sie einander nachher mit Kaffee im Chor der Kirche!

