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VOORBEREIDING

Orgelspel

Klokken worden geluid en daarna zingen: Hoor de klokken

2 Hier is iedereen in tel, bim bam bom, dat weet je wel.
Niemand meer en niemand minder, 
wij zijn allemaal toch Gods kinderen. 
Blijf daarom niet buiten staan: bim bam bom, de kerk gaat aan!

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 217: 1, 2, 3 en 4    (de gemeente gaat staan)

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

A die hemel en aarde gemaakt heeft.
V Zijn genade en vrede is met u allen. 

A Amen. (de gemeente gaat zitten)

Inleiding

Kyriegebed: na ‘zo bidden wij’: LB 301g
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Glorialied: LB 217: 5

Gebed, afgesloten met LB 333

Evangelielezing: Lucas 19: 1-10 (verteld door de zandtovenaar)

Lied: van Zacheüs (You Tube)

Moment met de kinderen (daarna gaan ze naar de andere ruimte)

Epistellezing: 1 Korintiërs 13
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de
liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle
cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle
geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan
verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn
bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn
lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou
mij niet baten. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent
geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is
niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het
kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt
vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles
hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal
verstommen, kennis verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en
ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat be-
perkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben
heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu kijken we nog in een
wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen
nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend
ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste
daarvan is de liefde.

Lied: LB 791: 1, 2, 3 en 6



Overdenking

Orgelspel
Lied: ‘Nog voor wij woorden hebben’ (S. de Vries, mel.: LB 968)

1 Nog voor wij woorden hebben, vat Gij ons in het oog.
Meer dan wij durven dromen, houdt Gij ons leven hoog.
Gij brengt Uzelf ter sprake als toekomst ongedacht,
verzadigt ons verlangen dat op de vrede wacht.

2 Nog voor wij durven leven, hebt Gij ons met uw Geest
de liefde ingeademd, de liefde allermeest.
Herboren uit den hoge zijn wij van uw geslacht,
als kinderen van morgen elkaar hier toegedacht.

3 Nog voor wij kunnen heten, hebt Gij ons al gekend,
genoemd en aangesproken, tot liefde voorbestemd.
Nooit raken wij verzwegen, maar worden als het kind
dat, bij zijn naam geroepen, een nieuw vertrouwen vindt.

4 Nog voor wij kunnen vragen, hebt Gij ons al gehoord.
Nog voor wij wegen weten, wijst Gij ons zelf het spoor.
Uw lamp voor onze voeten geeft dan het volle zicht,
Gij wacht ons aan de einder als horizon van licht!

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Kinderen komen terug in de kerk

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk

Slotlied: LB 531: 2 en 3 (de gemeente gaat staan)

Zending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’)

Orgel
Koffie, thee of limonade in de kring
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