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Zingen vooraf: Opw. 733 – Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
Refrein
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
Refrein

Bemoediging en groet
Zingen: Gezang 443: 2 en 3
God almachtig boven mate,
die zo nederig verscheen,
keer opeens terug en laat ons
nooit meer, nooit meer hier alleen.
Laat ons in de kerk U prijzen
met uw heiligen omhoog
tot in 's hemels paradijzen
wij U zien van oog tot oog.
Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het: maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.
Gebed
Kindermoment
Schriftlezing uit Johannes 21:15–19
Kinderlied: Weet je dat de Vader je kent?
Refrein:
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent –
een parel in Gods hand?
Een parel in Gods hand.
Ze zeggen allemaal:
Je kunt niks doen, je bent een oen;
ze trekken altijd aan mijn paardenstaart,
ik ben niks waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,
ik leer het nooit.
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg,
'k heb altijd pech, ik ga maar weg.

Welkom en mededelingen door Marijke
Refrein
Zingen: Gezang 443: 1
Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad.
Jezus, een en al ontferming,
daal van uit den hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom.
M'n bloes zit onder de spaghettimix,
ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij chagrijn,
ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij –
God houdt van mij, God houdt van mij!

Ik weet dat de Vader mij kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben –
een parel in Gods hand.
Een parel in Gods hand.

Gebeden: Stil gebed, Onze Vader

Preek

Overvloedig geef Ik u;
zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel mijn liefde uit;
vrede zij u.

Zingen: Blijf in mij (Sela)
Kom je mee en volg je mij?
Ik roep je bij je naam.
Zul je gaan waar ik je leid?
Ik maak je nieuw voortaan.
Laat mijn diepe liefde zien;
laat zo zien dat jij mij dient.
Laat mijn leven groeien
diep in jou en blijf in mij.
Laat je blinde mensen zien
en maak je slaven vrij?
Help je armen ongezien
en doe je dat voor mij?
Doe je vreemdelingen recht,
zoals ik je heb gezegd?
Ik beantwoord hun gebed
in jou en jij in mij.
Heer, uw roepstem echoot door;
U roept mij bij mijn naam.
Leer mij volgen in uw spoor
en maak mij nieuw voortaan.
Geef mij steeds opnieuw de moed,
want mijn hart weet: U bent goed.
Ik heb lief en leef en groei
in U en U in mij.

Zending en zegen
Zingen: Opw. 503 – Overvloedig geef Ik u

Zegen

