Orgelspel
Woord van welkom en afkondigingen
Intochtslied: Lied 868: 1,2,5
1 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.
2 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.
5 Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.
Stil gebed
Votum en groet
We luisteren naar: Lied 195
Ere zij de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
als in den beginne,
nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Gebed van verootmoediging
We luisteren naar Gez. 437
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.
Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.
Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.
Woord van vergeving
Leefregel: I Petrus 3: 8-12 NBV
8Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee,
heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid
de minste te zijn. 9Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt
uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf
zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen. 10Immers: ‘Wie het
leven liefheeft en gelukkig wil zijn, moet geen laster of leugens
over zijn lippen laten komen, 11hij moet het kwaad uit de weg
gaan en het goede doen, en voortdurend vrede nastreven. 12Want
de Heer verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar
hun gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.’

We luisteren naar: Lied 320: 1,2,3,4
1 Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.
2 Bemint uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbidt Hem in uw daden.
Dit is het eerste en grote gebod,
de wil van God, uw Vader.
3 Biedt uw naaste de helpende hand,
spijzigt de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;
doet dit, en gij zult leven.
4 De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.
Gebed om de verlichting door de Heilige Geest
Schriftlezing: Matteüs 22: 34-40 NBV
34Nadat de farizeeën hadden vernomen dat hij de sadduceeën tot
zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 35Om hem op de
proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 36‘Meester,
wat is het grootste gebod in de wet?’ 37Hij antwoordde: ‘Heb de
Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met
heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het

tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40Deze twee
geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de
Profeten staat.’
We luisteren naar: Elb 422
Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.
refrein:
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 oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.
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

Preek

We luisteren naar: Lied 974: 1,2,5
1 Maak ons uw liefde, God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

2 Wij zijn aaneengevoegd,
bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons
gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij
tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt
uw liefde openbaar.

5 God, laat geen mensenkind
uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart
het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw
geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot
uw liefde overwint.
Gebeden
Collectemoment: uw gift voor diaconie en kerk kunt u overmaken
naar rekeningnr. NL 05 RABO 03 73 72 88 40 o.v.v. ‘collecte’.
Slotlied: Lied 425
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen
Beantwoorden met gesproken: 1 x Amen
We luisteren naar Lied 708: 1,6
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar te aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

