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welkom
‘opmaat’
we zingen: “Breng ons samen” (Sela)
1.U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!
2.Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.
(we gaan staan)
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moment van inkeer
votum en groet
voorg.: …
Asaf: Votum & Groet (Sela)
Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!
(we gaan weer zitten)

we zingen: “Samen in de Naam van Jezus”
Samen in de naam van Jezus Heffen wij een loflied aan
Want de geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze heer
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer
Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.
De weg van God is niet te keren omdat hij er over waakt.
En de Geest verbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.
Prijs de Heer: de weg is open naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader met geheven handen breng ik u mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer.
bij de dienst…
openingsgebed

loflied
we zingen: “U zij de glorie” Liedboek 634
1.U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan
om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
2.Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede stralen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
schriftlezing: Genesis 4: 1-16
Asaf: “Wij zijn het licht”
Breng daar samen waar mensen verdeeld
elkaar bestrijden en de liefde verkilt.
Blijf in de liefde die anderen vindt;
die niet verdeelt, maar juist samenbindt.
Refrein:
Wij zijn het licht in een wereld
die de duisternis verkiest (wij zijn het licht).
Wij zijn het zout van de aarde,
dat haar kracht niet verliest (wij zijn het zout).
Wij zijn een lamp op een voet, (die helder licht verspreidt)
Wij zijn een stad op een berg, (die niet verborgen blijft)
Wij zijn het licht in een wereld die de duisternis verkiest.
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Geef je liefde, waar leugens en haat
de mens doet lijden; tot gevangenen maakt.
Spreek de waarheid die levens bevrijdt.
Leef als Gods kind, in gerechtigheid.
Wij zijn het licht…
Ga in vrede, houd vast aan de hoop.
Blijf in zijn liefde en bewaar het geloof.
Wees als de minste tot dienen bereid.
Leef als een kind van het koninkrijk.
Wij zijn het licht…
aan de praat…
(de jongste kinderen gaan naar de nevendienst)

schriftlezing: Johannes 21: 9-17
Asaf: “What about us” (Pink)
We are searchlights, we can see in the dark
We are rockets, pointed up at the stars
We are billions of beautiful hearts
And you sold us down the river too far
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters?
What about us?
What about all the plans that ended in disaster?
What about love? What about trust?
What about us?

We are problems that want to be solved
We are children that need to be loved
We were willing, we came when you called
But many fooled us, enough is enough
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
What about us?
What about all the broken happy ever afters?
What about us?
What about all the plans that ended in disaster?
What about love? What about trust?
What about us?
What about us?
What about all the plans that ended in disaster?
What about love? What about trust?
What about us?
Sticks and stones they may break these bones
But then I'll be ready, are you ready?
It's the start of us, waking up, come on
Are you ready? I'll be ready
I don't want control, I want to let go
Are you ready? I'll be ready
Cause now it's time to let them know
We are ready
What about...
What about us?
What about all the times you said you had the answers?
So what about us?
What about all the broken happy ever afters?
What about us?
What about all the plans that ended in disaster?
What about love? What about trust?
What about us?
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preek
Asaf: “Friends” (Michael W. Smith)
Packing up the dreams God planted
In the fertile soil of you
Can't believe the hopes He's granted
Means a chapter in your life is through
But we'll keep you close as always
It won't even seem you've gone
'Cause our hearts in big and small ways
Will keep the love that keeps us strong
And friends are friends forever
If the Lord's the Lord of them
And a friend will not say never
'Cause the welcome will not end
Though it's hard to let you go
In the Father's hands we know
That a lifetime's not too long to live as friends
With the faith and love God's given
Springing from the hope we know
We will pray the joy you'll live in
Is the strength that now you show
But we'll keep you close as always
It won't even seem you've gone
'Cause our hearts in big and small ways
Will keep the love that keeps us strong
And friends are friends forever
If the Lord's the Lord of them
And a friend will not say never
'Cause the welcome will not end
Though it's hard to let you go
In the Father's hands we know
That a lifetime's not too long to live as friends
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dank- en voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’
voorbeden worden afgewisseld met de gezongen aanroep:
“Jezus U bent het licht in ons leven” (Taizé)
Asaf: Lord Jesus Christ, Your light shines within us,
let not my doubts nor my darkness speak to me.
Lord Jesus Christ, Your light shines within us,
let my heart always welcome Your love.
allen: Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.
toelichting op de collecte
inzameling van gaven
tijdens de collecte speelt Asaf: “Alle eer aan God” (Sela)
Jezus is het woord van God,
waarheid die de eeuwen overspant.
Wat de mens ook onderneemt,
onze God houdt alles in de hand.
Fundament voor een wereld in nood,
zekerheid in leven en dood.
Vaste grond voor wie hoopt en vertrouwt.
De hoeksteen, waar de kerk op wordt gebouwd.
Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar.
Kom, zing voor God, verbonden met elkaar.
De kerk viert feest, is blij, want zij gelooft:
God heeft zijn Woord gegeven; Hij doet wat Hij belooft.
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Over alle grenzen heen
vormt Hij de gemeente tot zijn bruid.
Wachtend op het bruiloftsfeest,
kijken wij voortdurend naar hem uit.
Als Hij komt buigen wij voor hem neer,
zien wij onze koning en Heer.
Naar zijn plan zijn wij heilig en rein,
om eeuwig met hem samen te zijn.
Alle eer aan God, zijn woord is eeuwig waar.
Kom, zing voor God, verbonden met elkaar.
De kerk viert feest, is blij, want zij gelooft:
God heeft zijn Woord gegeven; Hij doet wat Hij belooft.
(tijdens de collecte komen de jongste kinderen terug uit de nevendienst;
ouders die dat willen kunnen hun kleinsten afhalen uit de crèche)

tenslotte
(we gaan staan)

slotlied
we zingen: “Ga met God en Hij zal met je zijn” Lied 416
1.Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
2.Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4.Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

zending en zegen

Asaf: “Heer U bent mijn leven” (Op Toonhoogte 150)
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