Voorganger:
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Ds. A.G.E. Klap
Mevr. de Jager - Boudeling

Met medewerking van:
 Clarity o.l.v. Mario Riedijk
 De jongerengroep

Welkom
Aanvangspsalm: Psalm 103 : 1, 3 en 5
Zegen mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
Hij is een god van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.
Stil gebed, aanvangswoord en groet
Gebed om ontferming
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Glorialied Gezang 434 : 1 en 2
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
Looft al wat ademt de Here.
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
Koorzang
 In de naam van de Heer
 Breathe
Breathe:
Dit is de lucht die ik adem,
Uw heilige aanwezigheid leeft in mij.
Dit is mijn dagelijks brood,
Uw ware woord tot mij gesproken.
En ik……, ik ben wanhopig zonder U,
En ik……, ik ben verloren zonder U.
Gebed bij het openen van de Bijbel
Lezing: 1 Cor. 13
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Zingen: Laat ons zingen van de dromen (op de
melodie van gezang 300)
Laat ons zingen van de dromen,
van het hart dat liefde kent,
van de mens die uit wil stromen
en zich naar de ander wendt,
van de God die met ons meetrekt
en ons licht en leven zendt.
Laat ons danken voor de toekomst,
die zich als een bloem ontvouwt,
in de mens die zich wil geven,
zich de ander toevertrouwt,
die de woning van zijn leven,
op de rots van liefde bouwt.
Laat ons vieren dat wat goed is,
dat wat mensen mensen maakt,
dat wat leven, kracht en moed is
en in tederheid ontwaakt:
hoop, geloof en vooral liefde,
waarin God ons intens raakt
Evangelielezing: Matteüs 25 : 31 - 46
Zingen: als je geen liefde hebt voor elkaar
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
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Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.
Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je het leed in de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.
Refrein:
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen:
Refrein:
Meditatie
Koorzang:
 Hosanna
Hosanna:
Hosanna, gezegend is de Naam van de Heer!
Gezegend is Hij, prijs de naam van de Heer!
Hij komt in de naam van de Heer!
Glorie en eer, alle glorie voor de naam van onze
Heer!
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 Happy day
Happy day:
De mooiste dag in de geschiedenis,
de dood is verslagen U hebt mij gered.
Zing het uit: Jezus leeft!!
Het lege kruis, het lege graf, het eeuwige leven
vanaf die dag.
Schreeuw het uit: Jezus leeft!!
Oh, wat een vrolijke dag, U waste mijn zonden weg!
Oh, wat een vrolijke dag, nooit meer hetzelfde, voor
altijd veranderd!
Zingen: op de melodie van gezang 474
Als bloemen op een stralend veld,
als licht van zomerzon,
zo heeft God onder ons gespeld
het woord dat overwon.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als vlam, die kou verdrijft,
als vuur dat warmte overdraagt
en lichtend in ons blijft.
Als kleuren op een nieuw palet,
als lachen van een kind,
zo heeft God in ons ingebed
het woord dat harten wint.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als schouderklop en kracht,
als stem die goedheid woorden geeft
en op ons antwoord wacht.
Gebeden
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Koorzang:
 Because we believe
Because we believe = Geloofsbelijdenis:
Heilig, heilig is onze God.
Waardig, waardig is onze Koning.
Alle glorie is voor Hem!
We zingen voor Jezus, omdat we geloven!
 Make me a channel
Make me a channel:
Maak mij een schakel van Uw vrede,
waar haat is, laat mij liefde brengen.
Wanneer er wanhoop is, laat mij hoop brengen.
O Meester, geef mij dat ik kan troosten zoals ik
getroost wordt,
dat ik begrepen wordt, en kan begrijpen.
Om lief te hebben met heel mijn ziel!
Inzameling der gaven
Gesproken beurtzang door jongerengroep
Slotlied : Gezang 481
O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
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Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.
Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.
Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd,
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.
Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord venomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.
Wegzending en zegen

8

