de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
En leidt ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwaad.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen. Amen.
- Collecte; WelcomeSingers zingen Heer, ik prijs uw
naam (NLB 889)
1e Diaconie, 2e Onderhoudsfonds
- Slotlied: God schenk ons de kracht, Lied 418 (staande)
- Zegen
- Antwoordlied: Psalm 27: 7
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- Voor de dienst zingen de WelcomeSingers: U die mij
geschapen hebt / Heer, ik wil U rijzen – Welkom
- Zingen: Psalm 121: 1, 2, 3, 4 Ik sla mijn ogen op en zie
- Beginwoord en groet (waarna we gaan zitten)
- Zingen: Jezus’ liefde voor mij
WelcomeSingers: lied; allen: refrein
1. Dank U mijn Vader
voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt,
mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.
Refrein:
Al wat ik ben, dank ik aan Hem:
aan Jezus’ liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.
2. Laat mij verder groeien,
laat vruchten opbloeien
van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig,
standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
2

1. Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de Heer, die aarde en hemel,
die alles heeft gemaakt.
2. Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
die Israël bewaart.
3. De Heer bewaart je, Hij is je schaduw,
steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
doen je totaal geen kwaad.
4. De Heer bewaart je voor al het kwade.
De Heer bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit:
God helpt je altijd weer.
- Meditatie: ‘Ok in Lunteren worde holle klanke volle
klanke’
- Zingen: Lied 723 Waar God de Heer zijn schreden zet
- Dankgebed, voorbeden, afgesloten met Onze Vader
(zingend)
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk spoedig komen.
Laat uw wil worden gedaan.
In de hemel, zo ook hier op aard'.
Want van U is het koninkrijk,
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1. Kon ik alle talen spreken,
stemden engelen mijn tong,
mocht de liefde mij ontbreken,
ik zou galmen als een gong.
2. Had ik gaven van profeten,
droeg mijn wijngaard goede vrucht,
wist ik al wat is te weten,
zonder liefde blies ik lucht.
3. Was ik gul, onovertroffen,
bracht ik wonderen teweeg,
gaf mijn eigen lijf als offer,
zonder liefde bleef het leeg.
4. Liefde heeft een lange adem,
is niet praalziek, niet jaloers;
zij kent woorden van genade,
spreekt verwijtend noch platvloers.
5. Liefde is niet zelfgenoegzaam,
zij vergeldt geen kwaad met kwaad;
zoekt waarachtig en behoedzaam
naar een ander lied dan haat.
6. Alles weet ze, alles draagt ze,
alles hoopt ze vroeg of laat,
tegen alles in volhardt ze,
tot het uiterste in staat.
- De Bijbel open: Psalm 121
- WelcomeSingers: Ik kijk omhoog naar de hoge bergen
(Psalmen voor Nu)
WelcomeSingers: 1, 2; allen: 3, 4
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uw genade is mij genoeg.
Refrein
3. Niets houdt mij tegen
mij over te geven, aan U:
Jezus alleen.
U leidt mij door diepten;
met krachtige liefde
draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef!
- Inleiding op het thema ‘Ok in Lunteren worde holle
klanke volle klanke’
- Zingen: Mensenkind, wees jij maar niet verlegen
WelcomeSingers: lied; allen: refrein
Refrein: Mensenkind wees jij maar niet verlegen
God zet steeds je voeten op de grond
Neemt je mee op onbekende wegen
En hij legt de woorden in je mond
1. Wees niet bang en laat je stem maar horen, want wie
luist’ren wil, die zal verstaan
Wees niet bang, God voed je met zijn woorden en zal
alle wegen met je gaan.
Refrein:

3

2. Neem de tijd om stil te zijn, te zwijgen. Even weg van
het rumoer vandaan
Neem de tijd opnieuw de geest te krijgen. En met nieuwe
moed weer op te staan
Refrein:
3. Ruim maar op de rommel in je leven. En doe weg wat
niet meer nodig is
Ruim maar op en durf jezelf te geven, zodat je huis een
plek van welkom is
Refrein:
4. Het komt goed, daar mag je op vertrouwen. Want God
zelf maakt groot wat klein begint
Het komt goed, daar mag je steeds op bouwen, God
doet recht aan ieder mensenkind.
5. Keer je om en kies de weg van leven. Elke dag is weer
een nieuw begin
Keer je om, God wil je vreugde geven. Dus sta op en
dans en juich en zing
6. Luister goed en laat de woorden binnen. Blijf niet
steken in de buitenkant
Luister goed, Gods rijk kan nu beginnen. Ga maar mee
naar het beloofde land.

U kent de weeffoutjes in ons genen.
U kent onze kracht en u kent onze zwakte.
Er is geen psycholoog die meer weet dan u.
U weet wat ons bezielt.
U ziet wat ons raakt.
Pijn en verdriet, liefde en verlangen,
boosheid en schaamte, we kunnen het
voor u niet verbergen.
Heer onze God, U kent ons door en door,
meer dan wij onszelf kennen.
Bij u kan ons masker af.
En we voelen ons bij u geborgen.
- Zingen: Lied 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord
- Gebed (uit: Een zon die nacht en nevel overwint, van
Jaap Zijlstra)
Geef mij een klein begin van liefde,
een stem die de eenzaamheid open zingt,
en hand die het glas van vreugde klinkt,
een hart dat klopseint liefde, liefde, liefde.
Woorden van zo gezegd, zo gedaan,
schouders die blijdschap aandragen,
voeten om vrolijk op pad te gaan,
ogen die niemand overvragen.

- Signaal ‘U kent ons door en door’.
Heer onze God, wij zijn uw schepping
en door uw kracht leven en bewegen wij.
U hebt ons geweven en u weet precies
hoe het patroon van ons DNA
in elkaar zit.
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Geef mij, o Heer, want liefhebben
is mijn enige kans van bestaan. Amen
- WelcomeSingers zingen: Liefde
gemeente zingt vers 3, 4, 5 en 6 mee
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