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•  Welkom en mededelingen (OvD)
•  Intochtslied Ps. 138: 1 en 2 U loof ik Heer met hart en ziel
•  Moment van stilte
•  Votum en groet: Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde

gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk
van zijn handen. Genade zij u, barmhartigheid en vrede van God onze Vader
en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Heer, onze God, wat
zijn wij zonder U? Onze geest heeft uw licht nodig, onze wil uw kracht, onze
ziel uw vrede. Amen.

•  Zingen Psalm 138: 3 en 4 Dan zingen zij in God verblijd
•  Verootmoedigingsgebed: Zie de nood van onze wereld, zoveel

eenzaamheid, honger en pijn. Laat het niet verborgen blijven, laat er Heer
ontferming zijn. Hoor ze roepen, bange mensen, want ze zien het licht niet
meer. Hoor hun stem ook in de hemel, kom dan toch, ontferm u Heer. Hoor
ons roepen van vanmorgen, heel uw wereld groot en klein. Draag ons Vader
in uw liefde, wil onze Ontfermer zijn. Amen.

•  Genadeverkondiging: Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben
die de hemel is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, moeten we
vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij
hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij,
net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet
vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon
van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben,
barmhartigheid en genade vinden. ( Hebreeen 4: 14 t/m 16)

•  Zingen Lied 675: 1 Geest van hierboven
•  Aanwijzing ten leven: Maar tot u die mij hoort, zeg ik: hebt uw vijanden

lief, doet wel degenen die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u
smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere
toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook uw hemd nemen. Vraagt
iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet
terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien
gij liefhebt die u liefhebben, wat hebt gij vóór? Immers ook de zondaren
hebben lief die hen liefhebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed
doen, wat hebt gij vóór? Ook de zondaars doen dit. En indien gij leent aan
hen, van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij vóór? Ook zondaars
lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Neen, hebt uw
vijanden lief, en doet hun goed, en leent zonder op vergelding te hopen, en
uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij
is goed jegens ondankbaren en bozen.

•  Zingen Lied 675: 2 Wat kan ons schaden
•  Gesprek met de kinderen
•  Zingen: We gaan voor even uit elkaar
•  Gebed om de H. Geest



•  Schriftlezing 1 (NBV): Lukas 1:46 Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn
hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste
dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote
dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is
Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie Hem vereert. Hij toont zijn macht
en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers
stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft
overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt
zich het lot aan van Israel, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft
beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn
nageslacht, tot in eeuwigheid.

•  Zingen Lied 157a: 1 en 2  Mijn ziel maakt groot de Heer.
•  Schriftlezing 2 (NBV) : Johannes 19: 25 t/m 30 Bij het kruis van Jezus

stonden zijn moeder en haar zus, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria
van Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van
wie Hij veel hield, zei Hij tegen zijn moeder: Vrouw, dat is uw zoon, en
daarna tegen de leerling: Dat is je moeder. Vanaf dat moment nam die
leerling haar bij zich in huis. Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om
de Schrift geheel in vervulling te laten gaan, zei Hij: Ik heb dorst. Er stond
daar een vat water met azijn; ze doopten er een spons in en brachten die,
gestoken op een majoraantak, naar zijn mond. Nadat Jezus ervan gedronken
had zei Hij: Het is volbracht. Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

•  Zingen Lied 157a: 3 en 4 Zijn arm verstoot met kracht.
•  Verkondiging: De moeder en de zoon.
•  Zingen Lied 438: 1 en 2 God lof! Nu is gekomen..
•  Danken, bidden, een stil gebed en gezamenlijk het Onzevader.
•  Aankondiging collecten.
•  Zingen slotlied Lied 438: 3 en 4 Gij machtigen der aarde.
•  Heenzending en zegen: De genade van onze Heer Jezus Christus en de

liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijve met u
allen. Amen.


