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Stil gebed, votum en groet 

 

De wet van God uit Leviticus 19 : 9-18 

 

Zingen:              Opwekking 805 

Maak ons hart onrustig, God, 
dat het ontevreden klopt 

als we mooie leugens horen 

en gemakkelijke woorden! 
Maak ons hart onrustig, God. 

 

Stort in ons uw tranen uit. 
Mensen worden uitgebuit, 

weggeschopt en opgesloten. 

Zegen hen als wij hen troosten. 
Stort in ons uw tranen uit. 

 

Steek in ons uw woede aan 
om het onrecht te weerstaan! 

Geef ons moed om op te treden. 

Laat ons vechten voor de vrede. 
Steek in ons uw woede aan. 

 

Laat ons dwaas en koppig zijn. 
Laat ons doorgaan tot het eind. 

Gaat het onze kracht te boven, 

laat ons dan in u geloven. 
Laat ons dwaas en koppig zijn. 

 

Want het is Uw koninkrijk 
tot in eeuwigheid. 

 
Gebed 

 

We lezen Lucas 6 : 12-26 
 

Uitleg voor de kinderen 
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Zingen:             ‘Kom aan boord’

Voor de zieken, voor de armen, 
voor de mensen met verdriet, 

voor het kind dat blijft proberen 

maar toch denkt: het lukt me niet. 
Voor de zwerver die moet zwerven 

en geen plek heeft waar hij hoort 

is er altijd nog die Ene en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 
 

Kom aan boord, 
ook voor jou is er een plekje waar je hoort. 

Laat de hoop niet langer varen. 
Kom aan boord, 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde:  

pak die uitgestoken hand. 
 

Voor het meisje dat blijft denken: 

‘Alles gaat bij mij steeds mis.’ 

Voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is. 

Voor het kindje dat nog nooit  

van trouw of liefde heeft gehoord  
is er altijd nog die Ene en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 
 

Kom aan boord …(2x) 

 
Verkondiging   Gelukkig wie Jezus volgen! 

 

Zingen:       Gezang 473 : 4, 5, 9 en 10 (LvK) 
4 Neem mijn zilver en mijn goud, 

dat ik niets aan U onthoud. 

Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in uw hand. 

 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
 

9 Neem en zegen alle vreugd, 

al 't geluk dat mij verheugt. 
Maak dat ik mij nimmer schaam 

mens te wezen in uw naam. 

 
10 Neem ook mijne liefde, Heer, 

'k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 
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Gebed 

 
Collecte 

 

Zingen:              Psalm 23 : 1 en 3 (DNP) 
1 Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij. 

Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij. 

Genieten mag ik in een groene weide; 
Hij wil mij naar verfrissend water leiden. 

Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren 

om Hem te volgen en zijn naam te eren. 
 

3 U nodigt mij aan tafel om te eten. 

Mijn vijand ziet het; zelf wordt hij vergeten. 

U zalft mij, laat mijn beker overstromen. 

Uw liefde zal mij steeds weer overkomen; 

uw trouw zult U mij altijd blijven tonen. 
Ik mag voorgoed in uw nabijheid wonen. 

 

 
Zegen 


