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DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Muziek bij binnenkomst
Welkom door de ouderling
(gemeente gaat staan)
Stilte
Bemoediging
o.
a.
o.
a.

Onze hulp is in de Naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NIET LOSLAAT
AMEN

Lied

659: Kondigt het jubelend aan.

Dit is een opname van twee zusters in het geloof die dit lied in al hun breekbaarheid en kwetsbaarheid in
het klooster van de Zusters van de H. Harten ten gehore brengen. Om zo, zoals ze zeggen mensen in de
coronacrisis nabij te zijn
Groet
v.

Genade zij u en vrede van God onze Vader
en van Jezus Christus, de Heer.
AMEN

a.

(gemeente gaat zitten)
Gebed
Lied 33, gesproken in het Hebreeuws, met Engelse ondertitels. Hieronder de Nederlandse tekst.

[33] 1 Juich, rechtvaardigen, voor de HEER,
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de oprechten moeten hem loven.
Huldig de HEER bij de klank van de lier,
speel voor hem op de tiensnarige harp.
Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.
Oprecht is het woord van de HEER,
alles wat hij doet is betrouwbaar.
Hij heeft recht en gerechtigheid lief,
van de trouw van de HEER is de aarde
vervuld.
zDoor het woord van de HEER is de
hemel gemaakt,
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door de adem van zijn mond het leger
der sterren.
Hij verzamelt het zeewater en sluit het
in,
hij bergt de oceanen in schatkamers
weg.
Laat heel de aarde vrezen voor de HEER,
en wie de wereld bewonen hem
duchten,
want hij sprak en het was er,
hij gebood en daar stond het.
De HEER doet de plannen van volken
teniet,

hij verijdelt wat naties beramen,
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maar het plan van de HEER houdt
eeuwig stand,
wat hij beraamt, blijft van geslacht tot
geslacht.
Gelukkig het volk dat de HEER als zijn
God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
Uit de hemel ziet de HEER omlaag
en slaat hij de sterveling gade.
Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.
Koningen winnen niet door een machtig
leger,
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brute kracht redt krijgsheren niet.
Van geen nut zijn paarden voor de
overwinning,
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.
Het oog van de HEER rust op wie hem
vrezen
en hopen op zijn trouw:
hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven
sparen.
Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.
Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.

DIENST VAN DE SCHRIFT
Het Licht bij het Woord: de kaarsen worden aangestoken
Inleiding bij de lezingen
Schriftlezing: Marcus 3: 31-35
Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te
halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 32Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen
hem: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken u.’ 33Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn
broers?’ 34Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en
mijn broers. 35Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’
Orgelspel
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7-21

41Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God
komt, want er zijn veel valse profeten in de wereld verschenen. 2De Geest van God herkent u
hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, komt van God. 3
Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u
hebt gehoord dat hij zal komen – nu al is hij in de wereld. 4U, kinderen, komt uit God voort en u
hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld
heerst. 5
Die valse profeten komen uit de wereld voort. Daarom spreken zij de taal van de wereld en luistert
de wereld naar hen. 6
Wij komen uit God voort. Wie God kent luistert naar ons. Wie niet uit God voortkomt luistert niet
naar ons. Hieraan kunnen we de geest van de waarheid en de geest van de dwaling herkennen.
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder
die liefheeft is uit God geboren en kent God. 8
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
opdat we door hem zouden leven. 10
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad
en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
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Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in
ons ten volle werkelijkheid geworden. 13
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14
En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als
redder van de wereld. 15
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God. 16
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de
liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
17Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het
oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De liefde
laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In
iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19Wij hebben lief omdat God ons
het eerst heeft liefgehad. 20
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want
iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet,
niet liefheeft. 21We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de
ander liefhebben.
Verkondiging
Lied 320: Wie oren om te horen heeft vers 2,3 en 5
Een opname van de muziek van dit lied vanuit de Veenkerk, Amersfoort

DIENST VAN DE DANKBAARHEID
Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader die in de hemelen zijt!
Uw Naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van u is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.
Amen
Mededelingen door de ouderling
Inzameling van de gaven
Slotlied (staande): 315, de organist speelt de melodie zachtjes, de voorganger spreekt de woorden.
315:1
Heb dank, o God van alle leven,
die zijt alleen Uzelf bekend,
dat Gij uw woord ons hebt gegeven,
uw licht en liefde ons toegewend.
Nu rijst uit elke nacht uw morgen,
nu wijkt uw troost niet meer van de aard,
en wat voor wijzen bleef verborgen
werd kinderen geopenbaard.

315:2
En of een mens al diep verloren
en ver van U verzworven is,
Gij noemt zijn naam, hij is herboren,
vernieuwd door uw getuigenis.
Uw woord, dat spreekt in alle talen,
heeft uit het graf ons opgericht,
doet ons in vrijheid ademhalen
en leven voor uw aangezicht.
315:3
Gemeente, aan wier aardse handen
dit hemels woord is toevertrouwd,
o draag het voort naar alle landen,
vermenigvuldigd duizendvoud.
Een stem zegt: Roep! Wat zou gij roemen
op mensengunst of -heerlijkheid?
’t Verwaait als gras en weidebloemen. –
Gods woord bestaat in eeuwigheid!
Wegzending en zegen
Muziek

