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Thema: Zeg nooit ‘nooit’
ZWO-dienst met aandacht voor Compassion
Welkom en mededelingen
Intochtslied
Lied 272: 1, 2 en 4
1. Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here.
Naar vrede smachten wij, naar stille innigheid.
Laat ons van Jezus zelf, die op een berg klom, leren
alleen te zijn met U die geest en waarheid zijt.
2. Maar Jezus weend´ en bad, alleen, omdat de mensen
als schapen dwalen waar geen herder ’t oog op richt.
Verlos ons in zijn naam van onze ijd´le wensen.
Voor een gesloten hart blijft ook de hemel dicht.
4. De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,
vernam de stem van ’t leed die van de aarde schreit.
Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,
opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.
Stil gebed
Onze hulp is de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
en niet laten varen het werk van zijn handen.
Groet
Klein Gloria
Gebed om ontferming
Zingen
Lied 1010: 1, 2 en 3
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.

2. Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

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.

Gebed bij de opening van de Schriften
Gesprek met de kinderen
Zingen
Wij gaan voor even uit elkaar
1. Wij gaan voor even uit elkaar,
2. Wij geven Gods verhalen door:
en delen nu het licht.
en wie zich openstelt
dat licht vertelt ons iets van God,
ervaart misschien een beetje licht
op Hem zijn wij gericht.
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.
Kinderen gaan naar Kinderkerk
Lezen

Micha 6: 6-8
Mattheus 19: 13-15
door Annelie Weedage
Zingen
Lied 782
1. Het koninkrijk is voor een kind dat zorgeloos speelt
en dat zich in de wereldtijd nog niet verveelt;
en ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.
2. De mensen willen macht en eer en voeren strijd
en vroeg of laat ontdekken zij: ’t is ijdelheid;
maar ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.
3. Laat onbezorgd de kinderen tot Jezus gaan
en sluit u, grote mensen, dankbaar bij hen aan;
want ieder die eenvoudig wordt, een kind gelijk,
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk;
die heet de Here Jezus welkom in zijn koninkrijk.
Uitleg en verkondiging
Zingen

Een land om van te dromen
Liederen ter bemoediging 45
1. Zeg nooit: Onze wereld is gebroken
En de mens tot weinig goeds in staat.
Zeg nooit: Niemand kan op vrede hopen,
alles gaat nu eenmaal als het gaat.
Refrein:
Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
Tot zij juichen met tranen in de ogen:
“Lieve God, we zijn er, eind’lijk vrij!”

3. Zeg nooit: God is zijn verbond vergeten,
Er is niemand hier die ons bevrijdt.
Zeg nooit: Van een droom kan ik niet eten.
Zeg nooit: Wie niet werkt, verknoeit zijn tijd.
Refrein
4. Zeg nooit dat het godvergeten lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden.
Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan.
Refrein
Gesprek met Gideon Korir
Gebeden
Toelichting collecte
door Annelie Weedage
Collecte
Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk
Slotlied
Lied 416
1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
4. Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Wegzending en zegen

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

