Met Jezus aan tafel

Muziek:
One More Voice
Openingslied: Ik heb een droom
Droom jij wel eens dat er vrede kan bestaan
Dat de mensen leven voor elkaar.
Dat ooit rechtvaardigheid als water stroomt
En gerechtigheid vloeit helder klaar?
Droom jij wel eens dat de leiders der volkeren
Steeds de weg van God op willen gaan.
Gerechtigheid en vrede als hun doel,
Werkend aan het ideaal bestaan?
Refrein:

Ik heb een droom, ik heb een droom
Ik heb een droom, diep in mijn hart;
’n Droom dat eens voor ons de dag naderbij komen zal
Vol vrede voor ieder op aard

Droom jij wel eens dat de oorlogen eindigen
zwaarden worden omgesmeed tot ploeg.
En mensen niet meer denken aan geweld.
Vrede en geluk is dan genoeg.
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Droom jij wel eens dat wij samen bij machte zijn
Wanhoop te verdragen als het moet;
Vanuit geloof nieuw licht verkondigen
Juist in tijd van nood en tegenspoed
Welkom en mededelingen
De gemeente gaat staan
Bemoediging
V.
We begroten elkaar in de Naam van die God,

A.
V.
A.

die zijn mensen de wereld in zendt op weg naar elkaar,
die trouw blijft aan de wereld
die mensen blijft inspireren tot vrede en gerechtigheid.

Drempelgebed
Lied: Geniet van het Goede

Groet
V.
Vrede voor ons hier bijeen
A.
Vrede voor deze wereld.
Zingen:

Liedboek 2013: 280 : 1. 4 en 5

Geniet van het goede dat god je heeft gegeven,
de wind in de haren en de zon op je gezicht.
Geniet van het leven, het spel van kleine kinderen,
het zingen van een merel in het stille avondlicht.
Refrein

Leef hier en nu met de dag van vandaag
en zing met volle teugen van de schoonheid om je heen.
Leef hier en nu met de dag van vandaag
de kleuren van de aarde, het stromen van rivieren,
de vreugde van een woord
Dat rust in God in hem alleen

Bewaar je angst voor morgen en luister naar de stilte,
je mag opnieuw proberen zo vaak als je dat wilt.
Maak ruimte in je leven en gooi het venster open,
vermijd de kouwe drukte en wordt van binnen stil.

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar
de hemel open gaat,
waar Gij ons met uw engelen troost,
waar Gij U vinden laat?
5. Onthul ons dan uw Aangezicht,
uw Naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.
De gemeente gaat zitten

Geniet zo alle dagen de vreugde van het leven
en leg al je zorgen in de handen van de Heer.
Geniet met volle teugen van seconde tot seconde,
geniet van dit moment want dit moment dat komt niet weer.
Kyriegebed gezongen: Kyrie eleison
Glorialied:

Gloria in Excelsis Deo

Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed bij de opening van de Schrift

1e lezing: Lucas 19 : 1-10 (Het verhaal van Zacheüs)

Why don't You send your help when I'm confused.
Problems all around me, things not going my way.
Please help me Lord, to only trust in You.ff

Lied: De Liefde
Toelichting op het project 'Aan tafel' door Marleen Arends.
Al sprak ik de talen van alle mensen, en die van de engelen
Al had ik de gave om te profeteren, en doorgrondde ik alle geheimen.
Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen.
Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Voorbeden: voorganger en Monique
Stil gebed
Onze Vader

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,
alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze,
de liefde zal nooit vergaan.
De liefde is geduldig, en vol goedheid
De liefde is geduldig, en vol goedheid
Korte overdenking: Met Jezus aan tafel
Lied: I belong to You
(Ik behoor U toe, veilig in uw armen)
Feeling kind of lonely, feeling kind of sad.
Waiting for an answer from above.
Feeling kind of weary, feeling kind of strange
I know that I can't live without your love
Then I realize, You gave it all to me
I was wrong I didn't see.
I belong to You, I belong to You, Safely in Your hands
I belong to You, I belong to You, Safely in Your hands
Lord, where is Your presence, Lord where is Your strength.

Inzameling van gaven ten behoeve van het project 'Aan tafel'
Lied: By this they will know who Jesus is
(Men zal dan weten wie Jezus is)
If we only love the lovely, and those we call our own,
or if we give expecting something in return.
If our mercy has a limit, it our reach has an end,
if our favor must always be earned.
What makes us different in the world's eyes
Where is the proof that we belong to Christ?
Refrein:

By this they will know, who Jesus is.
By this they will know, that we are His.
If we give of our selves, as He gave Himself for us.
By this they will know Him.
They'll know Jesus by our love.

Love is never selfish, it never wants it way,
and it never cen remember debts unpaid
It is full of compassion, and humility, this is the love that we claim
That makes us different in the world's eyes

Where is the proof that we belong to Christ?
Slotlied: 'Een land om van te dromen'
Geroepen om te zingen nr. 112 'Een land om van te dromen'

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.'
Refr.

Heenzending en Zegen
De God van de hoop
zal ons vervullen met vreugde en vredeszondag
door de kracht van de heilige Geest.
De Geest van Jezus Christus zal ons bezielen al onze dagen,
op weg gezet en gezonden naar zijn toekomst
door recht te doen aan anderen in de wereld om ons heen.

Refrein:

Want een land, een land om van te dromen
stuwt de mensen uit hun slavernij
tot zij juichen, met tranen in hun ogen:
'Lieve God, we zijn er, eind'lijk vrij!'

2. Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.
Refrein.
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 z'n tijd.'

De goede God zal ons moed en geestkracht geven
om daarbij bijzonder de kinderen van onze wereld
in ons oog en in ons hart te houden.
Moge de Ene en Eeuwige hen en ons bewaren
op al onze wegen door het leven!
Allen zingen: Amen, amen, amen.

Na afloop van de dienst is er nog gelegenheid tot koffie drinken in de kerk.
U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Namens de Stichting Wereldcontactgroep Wehl en de Stichting Wees Kind
danken wij u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw gaven!

