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***************************************************************************
Orgelspel

Hij heeft de hemel tot zijn troon verheven,
Hij heerst als koning over al het leven.
Loof engelen, zijn hoge majesteit,
krachtige helden, die aan alle oorden
als boden meldt zijn goddelijke woorden,
Hem zij uw dienst, Hem zij uw lied gewijd.

Woord van welkom, mededelingen en stil gebed

Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Kom allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij de Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

Intochtslied: Lied 981 : 1, 2, 3, 4 (staande)
Zolang er mensen zijn op aarde,
zolang de aarde vruchten geeft,
zolang zijt Gij ons aller Vader,
wij danken U voor al wat leeft.
Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus’ naam.
Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.
Votum en groet
Samenzang: Lied 103 : 7, 8, 9
Maar “s Heren gunst zal over wie Hem vrezen
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die zijn verbond betrachten,
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Wetslezing
Samenzang: Lied 841 : 1 en 2
Wat zijn de goede vruchten,
die groeien aan de Geest?
De liefde en de vreugde,
de vrede allermeest,
geduld om te verdragen
en goedertierenheid,
geloof om veel te vragen,
te vragen honderd-uit;
geloof om veel te geven,
te geven honderd-in,
wij zullen leren leven
van de verwondering:
dit leven, deze aarde,
de adem in en uit,
het is van Gods genade
en zijn lankmoedigheid.
Gebed
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Kinderlied: Lied 94 (Kinderliedbundel)
Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond,
en waaruit een grote boom ontstond.
Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen;
dan gebeuren wonderen om je heen.
Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.
Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.
Schriftlezing: Lucas 13 : 10 – 21 (NBV)
Genezing op sabbat
Hij gaf op sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een
vrouw die al achttien jaar bezeten was door een geest die haar ziek
maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid
rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen
haar: ‘U bent verlost van uw ziekte,’ en hij legde haar de handen op.
Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de
synagoge werd boos omdat Jezus op sabbat genas en zei tegen de
menigte: ‘Er zijn zes dagen om te werken. Kom dus op die dagen om
u te laten genezen en niet als het sabbat is!’ Maar de Heer zei:
‘Huichelaars! Maakt niet ieder van jullie op sabbat zijn os of ezel los
van de voederbak om hem te laten drinken? Mocht deze vrouw, die
een dochter is van Abraham en al achttien jaar door Satan geboeid
werd gehouden, mocht zij op sabbat niet uit deze boeien worden
losgemaakt?’ Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders
beschaamd, maar de hele menigte was verheugd over de machtige
daden die door hem werden verricht.
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Daarop zei hij: ‘Waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik
het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat
iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een
grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen
nestelen.’ En opnieuw zei hij: ‘Waarmee zal ik het koninkrijk van God
vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met drie
zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.’
Samenzang: Lied 429 (Hemelhoog)
Nog voordat je bestond
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets dat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.
Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent.
Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
Couplet 2 en refrein herhalen
De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt.
Overdenking
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Samenzang: Lied 871

Maak ons tot een zegening voor de volken,
een zegening voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft:
Uw genezing door ons heen.

Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.
Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt
de lofzang die zijn naam omringt.
Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,
een lied van dank voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.
Zegen
*****

Laat loven al wat adem heeft
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin
stem met het lied der engelen in.
Presentatie over het ZWO project
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling der gaven
Slotlied: Lied 687 (Hemelhoog)(staande)
Maak ons tot een stralend licht voor de volken,
een stralend licht voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.
Maak ons tot een woord van hoop voor de volken,
een levend woord voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft:
Uw genade door ons heen.
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