Liturgie voor zondag 30 januari 2022
9.30 uur
in de Felicitaskerk van Spijkenisse

Liefde
kent geen afgunst

Viering van Woord en Gebed
In samenwerking met de kosters, lector en
met medewerking van het Felicitaskoor /eerdere opnames

Voorganger:

Koos Rentmeester
geestelijk verzorger
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Openingslied: Vrede voor de mens
Vandaag zoek ik een land waar vrede is
Waar haat en nijd verdwenen is
En waar alle mensen in dat land
Samen leven hand in hand
Ik zoek een stad waar vrede is
Waar eenzaamheid te dragen is
Waar we met z'n allen zorgen dat
Er niemand doodloopt in die stad
Ik zoek een land met warme liefde
Een land, een stad, een plek
Waar grenzen zijn verdwenen; Of is dat soms heel gek ?
Vandaag bouw ik aan vrede, aan vrede voor de mens.
Vandaag wil ik de vrede, want vrede kent geen grens.
Vrede, Vrede.
Vandaag zoek ik jou die voor vrede staat
Die wil dat oorlog verdwijnen gaat .
Dat zij van de bergen tot het strand,
Leven in een vredig land.
Niet hoeven vluchten in een boot.
En is de kans dan heel erg groot,
Dat wij met elkander zorgen dat
Er niemand doodloopt in een land.
Ik zoek een mens met warme liefde,
Een mens, een vriend, een maat,
Dat wij dan met elkander, gaan voor een mooie staat.
Ik wil graag altijd leven, het liefst van mens tot mens.
Ik wil dus altijd samen, want samen is mijn wens.
Samen, Samen……. Vrede.

Welkom
Begroeting en Gebed
Gebed om vergeving
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Schriftlezing uit het boek Jeremia 1,4-5.17-19
De Heer richtte zich tot mij:
'Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen,
voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een
profeet voor alle volken gemaakt. Jij, Jeremia, maak je gereed en zeg
hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aanjagen,
anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. Ik maak je nu tot een
vestingstad en een ijzeren zuil, tot een bronzen muur om stand te
houden tegen het hele land: de koningen en leiders van Juda, de
priesters en het volk. Zij zullen je bestrijden, maar niet verslaan, want ik
zal je terzijde staan en je redden'.
Zo spreekt de Heer. Wij danken God
Lied: Volg Hem op de weg
Iemand gaat ons voor, en houdt ons steeds bijeen.
Zelfs in duisternis, laat Hij ons niet alleen.
Sluit je bij Hem aan, die altijd naast je staat.
Volg Hem op de weg, die door het leven gaat.
Ergens ligt een weg, die mensen moeten gaan
Om de taal die wordt gesproken, goed te kunnen verstaan.
Maar vertrouw op Hem, die altijd naast je staat.
Volg Hem op de weg, die door het leven gaat.
Tussenspel
Ooit komt er een dag, dat vrede zal bestaan.
Als wij met een ander, samen willen gaan.
Reik Hem dus je hand, die altijd naast je staat.
Volg Hem op de weg, die door het leven gaat. (3x)
Schriftlezing uit de brief van Paulus
aan de Christenen van Korinte 12,31- 13,13
Richt u op de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een weg die nog
voortreffelijker is. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de
engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende
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gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en
doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het
geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets
zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen
wilde geven, af gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn –
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. De liefde is geduldig en vol
goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet
boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over
het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze,
alles gelooft ze, alles hoopt ze,in alles volhardt ze. De liefde zal nooit
vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen,
kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons
profeteren is is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt
is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik
als een kind en redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik
al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een wazige
spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog
beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ikzelf gekend ben.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan
is de liefde. Zo spreekt de Heer. Wij danken God
Lied: Stof in de wind
’s Nachts heel stil;
Niets dan de maan en sterren en geen zuchtje wind
Ik wou zo veel; Ik heb dezelfde dromen die ik had als kind
Stof in de wind, we zijn niet meer dan stof in de wind
Ik weet nu goed;
Ben maar een druppel water in de wijde zee
En wat je doet; Bepaalt waar je ooit heengaat, het reist met je mee
Stof in de wind, we zijn niet meer dan stof in de wind,
Ik ben niet bang;
Als ik straks ben verdwenen schijnt nog steeds de maan
Eeuwig lang; Ik wil echt niet vertrekken, toch moet ik straks gaan
Stof in de wind, we zijn niet meer dan stof in de wind
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Schriftlezing uit het evangelie volgens Lucas 4,21-30
Hij zei tegen hen: 'Vandaag hebben jullie onze schrifttekst in vervulling
horen gaan.' Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over
de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden en ze zeiden: 'Dat is
toch de zoon van Jozef?' En hij zei tegen hen: 'Ongetwijfeld zullen jullie
me dit gezegde voorhouden: Geneesheer, genees u zelf. Doe alles
waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier
in uw vaderstad.' Hij vervolgde: 'Luister, ik zeg jullie dat geen enkele
profeet welkom is in zijn vaderstad. Maar ik zeg jullie zoals het is: in de
tijd van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden lang gesloten
bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel
weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar een van hen gezonden,
maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de
profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat.
Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.'
Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden , ontstaken ze in grote
woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van
de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te
storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.
Woord van God: Wij danken God
Meditatie
Muzikaal intermezzo Beautifull
Geloofsbelijdenis
Voorbeden: samen bidden
Vredeswens
Vredeslied: Vrede
Vrede - onze hoop, onze bede, voor wie moe zijn gestreden;
Vrije mens willen zijn
Geef ons handen, in liefde steeds voor and'ren bereidt
Voor een vrede - hemelwijd...
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Vrede - zal de mensen bevrijden en het onrecht bestrijden
Laat geweld niet meer zijn
Geeft ons woorden van levenskracht aan toekomst gewijd
Voor een vrede - hemelwijd...
Als wij haten, niet meer praten
Mensenmonden van steen
Wordt ons leven door geweld gedreven
En vrede onbereikbaar !!
Vrede - waar je bent op de aarde, krijgt het leven weer waarde
Voelen mensen zich vrij
Als een zon die haar licht en warmte over ons spreidt
Zo is vrede - hemelwijd...
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade. Amen
Wees Gegroet Maria
Moment van verbondenheid en stilte

Lied: In 't licht van een nieuwe morgen
Ga mee, naar het Beloofde Land; Onbekende overkant....
Samen wegen gaan en komen tot: nieuw bestaan.
Ga mee naar het Beloofde Land; Nu nog verre overkant....
Wegen zonder grens, die leiden tot: nieuwe mens.
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Vinden wij het spoor; De diepe dalen door,
Bevrijd en eens geborgen,
In 't licht van een nieuwe morgen.
Volg het goede spoor; De diepste dalen door,
Om eens te zijn geborgen,
In 't licht van een nieuwe morgen.
Ga mee, naar het Beloofde Land; Onbekende overkant....
Samen wegen gaan en komen tot: nieuw bestaan.
Ga mee naar het Beloofde Land; Nu nog verre overkant....
Wegen zonder grens, die leiden tot: nieuwe mens.
Voor de keuze staan; De lange weg te gaan...
Voorgoed te zijn geborgen,
In 't licht van een nieuwe morgen,
Dankgebed
Mededelingen
Zegenwens
Slotlied: Amigos Para Siempre
I don’t have to say a word to you.
You seem to know what ever mood.I’m going through.
Feels as though I’ve known you forever.
You can look into my eyes and see.
The way I feel and how the world is treating me.
Maybe I have known you forever.
Refr.: Amigos para siempre, means you’ll always be my friend.
Amigos para siempre, means a love that cannot end.
Friends for life not just a summer or a spring.
Amigos para siempre.
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I feel you near me even when we are apart.
Just knowing you are in this world can warm my heart.
Friends for life not just a summer or a spring.
Amigos para siempre.
We share memories I won’t forget,
And we’ll share more my friend, we haven’t started yet.
Something happens when we’re together.
When I look at you I wonder why.
There has to come a time when, we must say goodbye.
I’m alive when we are together.
Refrein
When I look at you I wonder why.
There has to come a time when, we must say goodbye.
I’m alive when we are together.
Refrein
Amigos para siempre, means you’ll always be my friend.
Amigos para siempre, means a love that cannot end.
Friends for life not just a summer or a spring.
Amigos para siempre.
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