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Welkom

Aansteken van de kaars

Zingen: Lied 217 : 1 en 2

De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

Inleiding 

Stilte

INKEER

(we gaan staan)

V: De Heer zij met u,
G: ook met u zij de Heer

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Zingen: Lied 217 : 3 en 4



Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

(we gaan zitten)

Kyriëgebed

Loflied: Lied 305 : 1 en 3

Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht / vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, / liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed!

HET WOORD

Gebed om de Geest



Lezen: Openbaring 21, : 10 - 12 en : 22 - 27

Zingen: Lied 737 : 1 t/m 5

Jeruzalem, mijn vaderstad,
mijn moederhuis, wanneer
zal ik u zien zoals ge zijt,
de bruid van onze Heer?

Daar is geen pijn en geen verdriet,
geen afgunst en geen nijd,
en angst en armoe zijn er niet
maar altijd vrolijkheid.

Daar is geen zon, daar is geen maan,
geen mist, geen duisternis,
maar ‘t licht komt van de troon vandaan
waar de Messias is.

En zeker is geen ziekte daar,
geen ongeluk, geen dood,
geen boze duivel, geen gevaar
en geen gebrek aan brood.

God geve mij, Jeruzalem,
dat ik eens op een dag
een pelgrim aan uw poorten ben
en dat ik binnen mag.

Lezen: Johannes 14 : 22 - 27

Zingen: Lied 1012 : 1 t/m 4



Geef aan de wereld vrede, Heer,
in deze donkere tijden:
de groten slaan de kleinen neer
en honen en bestrijden
wie uw vrederijk belijden.

Zie, koning Jezus, hoe zij staan
gewapend tot de tanden
en offeren de volken aan
het vuur waarvan zij branden, -
red uw wereld uit hun handen!

En doe ons voor een ander vuur
in gloed staan hier op aarde,
gelouterd, - dat wij in dit uur
de strijd voor ‘t rijk aanvaarden,
dat niet rust op ‘t scherp van zwaarden.

Geef ons uw vrede in het hart
en liefde, Heer, voor allen
die door de groten zijn verward;
laat, waar hun leuzen schallen,
ons niet aan hun waan vervallen.

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 791 : 1 t/m 4

Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.



Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, -
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Mededelingen

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.



ZENDING EN ZEGEN

(we gaan staan)

Slotlied: Lied 422

Laat de woorden die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen, biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Heenzending en zegen
G: Amen (3x gezongen)

Inzameling van de gaven via de collectebussen
De 1e collecte is bestemd voor KiA en de 2e voor de 
Diaconie


