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Muziek 
 
We verstillen en wachten op wat komen gaat… 
  
Welkom    

 
Lied 209 vers 1, 2 en 3 – Heer Jezus, o Gij dageraad 
 
Bemoediging, groet en drempelgebed         (staande) 
 
v.  Onze Helper is Hij, de HEER, 
a.  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v.  die trouw blijft, altijd weer, 
a.  en níet laat varen het werk van zijn handen. 
 
v.  Gegroet, u en jij, in naam van deze God, 

a.  Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. 
 
v.  Heer onze God… door Jezus Christus onze Heer. 
a.    Amen. 

                       (we gaan weer zitten) 
 
Inleiding op de viering 
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Gebed om ontferming  
 

Lied 713 vers 1 en 4 – Wij moeten Gode zingen 
 
Kinderen in het midden: Het verhaal van Sint Valentijn 
 
Filmpje: Liefde is blij zijn, een arm om je heen 
 
Gebed om het licht van Gods Geest 
 
De genezing van Naäman: lied 174 vers 1, 2 en 3 
(II Koningen 5 vers 1 – 17) 
 

Nog een genezingsverhaal: Marcus 1 vers 40 – 45   
 
Muziek: lied 754 – Liefde Gods die elk beminnen 
 
Verkondiging 
 
Muziek: lied 863 vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6 – Nu laat ons God de 
Here 
 
Wij gedenken: Willemijntje Hovestad – van Eck 
       Wil 

Ede, 31 juli 1937  Rhenen, 29 januari 2021 
 
Melodie: Mijn Jezus, ik houd van U 
   
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Collectedoelen 
 
Muziek: Liefde, eenmaal uitgesproken (lied 791 vers 1, 4, 5 en 6) 
        
Een woord van liefde  

(uit de Pinkstercantate van Michaël Steehouder) 
 
Dat woord is niet in steen geschreven, 
niet hard in wetten neergelegd, 
maar ergens in een mensenleven 
uit liefde en om niet gegeven 
en uitgezegd. 
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Dat woord wil mensen niet bedwingen, 

maar lucht en adem, eten zijn 
en leven, liefde doen ontspringen, 
in fluisteringen en in zingen 
geweten zijn. 
 
Dat woord geeft niet de wind van voren, 
veroordeelt niet en wil geen wraak, 
is dagelijks opnieuw geboren 
en in een mensenhart te horen, 
tot licht gemaakt. 
 

Laat mij een taal van liefde spreken, 
verzoening mag mijn spreken zijn, 
een woord dat als een warme deken 
bedekt wie in de kou bezweken, 
zo mag het zijn. 
 
Uitzending en zegen 
  
Uitleidend orgelspel 
 
 

 
 
 
 
 
 


