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Thema: Maak liefde waar 
Viering heilig Avondmaal 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 107: 1 en 4 
1. Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat! 
Houd dan de lofzang gaande 
voor God die leven laat. 
Al wie door Hem bevrijd 
uit ongastvrije streken, 
naar huis wordt heengeleid, 
zal van zijn liefde spreken. 

4. Laat ons nu voor de Here 
zijn goedertierenheid 
toezingen en vereren 
de God die ons bevrijdt. 
Want wie zijn hulp verlangt, 
Hem aanroept in gebeden, 
verlost Hij uit de angst 
en leidt Hij tot de vrede. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 1010: 1, 3 en 4 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons, sterke Heer. 

3. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd! 

Gesprek met de kinderen 



Zingen  We gaan voor even uit elkaar   
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal. 

Lezen   Lucas 6: 27-38 
door Rien Oostveen 
Tegen jullie die naar Mij luisteren zeg Ik: heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie ha-
ten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de 
wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je boven-
kleed afneemt ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit 
niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behande-
len. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars heb-
ben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je weldaden bewijst aan 
wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de zondaars handelen zo. En is het een verdienste 
als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen 
geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe 
goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk 
worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed 
voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je ge-
oordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je 
vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed 
geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen 
gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ 

Muziek  Maak liefde waar 
   Het liefste lied van overzee II lied 39: 2 en 3 - Sytze de Vries 
2. Maak liefde waar, door nimmer te begrenzen, 
maar als omarming die ons juist bevrijdt, 
de steun die helpt gevaren te trotseren, 
als moed die naar ons ware zelf toe leidt. 
Geef mij je kracht, als woorden gaan bezwijken, 
geef liefde, ondanks wat ik heb gedaan. 
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: 
de open hand alleen als grond van ons bestaan. 

3. Maak liefde waar, maar nooit als macht of invloed, 
als wapen dat de ander overspeelt. 
Aanvaarden wij elkaar juist met gebreken, 
en deel de vreugde om wat wordt geheeld. 
Geef mij jouw hoop in angsten en in dromen, 
Wanneer ik faal, geef dan je trouw ruim baan. 
God geeft ons zelf zijn beeld van ware liefde: 
de open hand alleen als grond van ons bestaan 

Uitleg en verkondiging 

Apostolische Geloofsbelijdenis 



Gebeden 

Viering heilig Avondmaal   
Orgelspel  Kinderen komen terug uit Kinderkerk 

Tafelgebed  ‘Een leven van liefde en lofzang’ 

Zingen  Lied 405: 4 
4. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 

Allen: 
Zijn dood gedenken wij, 
zijn opstanding belijden wij, 
zijn toekomst verwachten wij. 
Maranatha 

Onze Vader 

Delen brood en wijn 

Dankgebed 

Aankondiging collecte 

Slotlied  Lied 1014  
1. Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 

2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 

5. Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


