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■ Welkom door de ouderling van dienst; mededelingen

■ Zingen: Dank u voor deze nieuwe morgen.
Dank U, voor deze nieuwe morgen,
Dank U, voor deze nieuwe dag,
Dank U, dat ik met al mijn zorgen,
bij U komen mag.
Dank U voor alle goede vrienden
Dank U o God voor al wat leeft
Dank U voor wat ik niet verdiende
Dat Gij mij vergeeft
Dank
Dank
Dank
Dank

U
U
U
U

voor
voor
voor
voor

alle bloemengeuren
ieder klein geluk
alle held’re kleuren
muziek

■ Stil gebed; bemoediging en groet
■ Zingen: Dit is de dag die de Heer ons geeft.
Dit is de dag, dit is de dag
Die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.
Wees daarom blij, wees daarom blij
En zing verheugd, en zing verheugd
Dit is de dag die de Heer ons geeft
Wees daarom blij en zing verheugd
Dit is de dag, dit is de dag die de Heer ons geeft
■ Gebed om opening van het Woord
■ Zingen: Lees je Bijbel…
Lees je Bijbel bid elke dag, bid elke dag , bid elke dag
Lees je Bijbel bid elke dag dat je groeien mag
Dat je groeien mag, dat je groeien mag
Lees je Bijbel bid elke dag dat je groeien mag
Read your Bible pray every day, pray every day, pray every day
Read your Bible pray every day if you want to grow
If you want to grow, if you want to grow
Read your Bible pray every day if you want to grow
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■ Bijbel lezen: Lucas 11: 5-11
5 Daarna zei hij tegen hen: ‘Stel dat iemand van jullie een vriend
heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem
zegt: “Wil je mij drie broden lenen, 6 want een vriend van me is
na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te
zetten.” 7 En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: “Val
me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al
naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt.” 8 Ik
zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze
vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo
onbeschaamd blijft aandringen, en hem alles geven wat hij nodig
heeft. 9 Daarom zeg ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden,
zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
10 Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt
zal worden opengedaan. 11 Welke vader onder jullie zou zijn kind,
als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven?
■ Zingen: Handen heb je om te geven…
Handen heb je om te geven van je eigen overvloed
En een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen wat een ander moed in spreekt
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Schouders heb je om te dragen zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Voeten heb je om te lopen naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Oren heb je om te horen naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven in een geest die liefde is
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen. Open je hart voor iedereen
■ Verkondiging
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■ Zingen tijdens verkondiging:
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid in eeuwigheid
A---men

■ Zingen: Ik was hongerig.
Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus “Dat heb jij aan Mij gedaan”
Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus “Dat heb jij aan Mij gedaan”
Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus “Dat heb jij aan Mij gedaan”
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus “Dat heb jij aan Mij gedaan”

■ Dankgebed en voorbeden
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■ Zingen: Weinig is veel…
Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer,
door de hand van de Heer.
De mensen zaten hongerig
bij Jezus in in het gras.
Hij zegende en brak het brood,
het beetje dat er was.
Hij gaf het aan de mensen
en zij deelden met elkaar.
het wonder van de overvloed
begint als klein gebaar.
Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer,
door de hand van de Heer.
Wij stoppen zaadjes in de grond
die dood lijken te gaan.
Maar wacht maar tot de lente komt
en hier weer bloemen staan.
Wij werken op de aarde
en wij doen wat God bedacht.
En op een dag draagt alles vrucht,
want God heeft groot gedacht.
Weinig is veel in de handen van Jezus,
kleine gebaren van liefde zijn sterk.
Groot is de zegen als God aan het werk is:
minder wordt meer,
door de hand van de Heer.

■ Zegen
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■ Zingen: De Heer is voor ons. (als zegenlied)
De Heer is voor ons om ons de weg te wijzen
Hij is achter ons, beschermt ons bij gevaar.

Beschermt ons bij gevaar

De Heer is onder ons Hij vangt ons als we vallen
De Heer is in ons en troost ons bij verdriet.

En troost ons bij verdriet

Zo zegent Hij ons nu
Zo zegent Hij ons nu

en morgen en tot in eeuwigheid
en morgen en tot in eeuwigheid

De Heer is om ons heen, beschermt ons als een muur
Hij is boven ons en zegent ons steeds weer.

En zegent ons steeds weer

Zo zegent Hij ons nu
Zo zegent Hij ons nu

en morgen en tot in eeuwigheid
en morgen en tot in eeuwigheid

Als een muur bied Hij bescherming Hij is altijd om ons heen
Zo zegent Hij ons nu
Zo zegent Hij ons nu

en morgen en tot in eeuwigheid
en morgen en tot in eeuwigheid

En tot in eeuwigheid
En tot in eeuwigheid
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