Wachten op recht
Wake zondag 9 augustus 2015
Op de parkeerplaats:
Welkom en uitleg thema
Informatie over de plek waar we staan

Bij de zuilengang:
Informatie uit de bezoekgroep
Chocola aanbieden
Lied: The kingdom of God is Justice and Peace

Lied: Psalm 130 Uit de diepten (Psalmen voor Nu)

Voorbede, iedere voorbede wordt afgesloten met
een gezamenlijk ‘Heer ontferm U’

Uit de diepten roep ik u
HEER, mijn God.
Ik heb u nodig, Here luister
nu ik schor gebeden fluister,
luister toch,
HEER, luister toch.

Terug op de parkeerplaats:

Als u niets dan zonden zag,
HEER, mijn God,
wie bleef in leven? Maar u wilt nu
juist vergeven. Dus verdient u
diep ontzag,
ons diep ontzag.
Ik blijf wachten tot u komt,
HEER, mijn God,
Ik blijf nog sterker op u wachten
dan een mens in lange nachten
wacht op licht,
het morgenlicht.
Israël, hoop op de HEER,
hoop op God,
want hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden.
Hij maakt vrij.
Hij maakt jou vrij!

Tekst: Mattheus 5: 3 – 10
Gelukkig wie nedering van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd
worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Lied: We shall overcome
Vredegroet: Vrede en alle goeds!

Lopen naar het tweede raam:
Bijbeltekst: Jesaja 51
Luister naar mij,
jullie die gerechtigheid najagen,
jullie die de Heer zoeken.
...
de redding die ik breng, zal voor altijd blijven
en mijn recht zal geen einde hebben.
...
Ik , ik ben het die jullie troost.

