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Orgelspel
Welkom
Bemoediging en groet
Lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken

Voorganger leest vers 1 en 2 terwijl de organist de melodie speelt,
organist speelt vers 3

1 Liefde, eenmaal uitgesproken,
als Uw Woord van het begin.
Liefde wil ons overkomen,
als geheim en zegening.
2 Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3 Liefde luidt de Naam der namen,
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.
Vanuit de familie- en vriendenkring worden woorden
afgewisseld met:
* Lied 601, vers 1 en 2
Licht dat ons aanstoot in de morgen
Gezongen door Jenneke Oomen

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen
voortijdig licht waarin wij staan.
Koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn,
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.
2 Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij,
kijk uit mijn ogen of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt
* Recht uit mijn hart
Gezongen door Jan Smit

Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe mooi je bent
Hoe goed het leven mij vergaat met jij die naast me staat
Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe blij ik ben
Als jij je handen naar me reikt, alleen al naar me kijkt
Maar ik mis je, ik mis je, hier en daar en overal waar jij niet bij
me bent.
Refrein:
Recht uit m'n hart zing ik voor jou, recht uit m’n hart omdat
ik hou
Van hoe jij mij weer elke dag opnieuw verliefd laat zijn
Recht uit m'n hart zolang ik leef, recht uit m'n hart omdat ik
geef
Om jou en wie je voor me bent, ik mis je elk moment
Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe lief je bent
Hoe alle warmte om me heen, ontstaat door jou alleen
Ik zeg veel te weinig tegen jou hoe trots ik ben
Al ben ik ver bij jou vandaan, m'n hart zal voor je slaan
Want ik mis je, ik mis je, hier en daar en overal waar jij niet bij
me bent.

Refrein
Jij bent wat ik nodig heb, je houdt me op de been
Zonder jou en al jouw liefde ga ik nooit meer ergens heen
Refrein
Voor jou en wie je voor me bent, leef ik elk moment
* Rood
Gezongen door Marco Borsato

Rood is al lang het rood niet meer
Het rood van rode rozen
De kleur van liefde van weleer
Lijkt door de haat gekozen
Dat mooie rood was ooit voor mij
Een kleur van passie en van wijn
Ik wil haar terug, die mooie tijd
Maar zij lijkt lang vervlogen
En alle beelden op tv
Van bloed en oorlog om ons heen
Werken daar ook niet echt aan mee
Dus ik neem heel bewust het besluit
De krant leg ik weg
En de tv gaat uit
Vandaag is rood de kleur van jouw lippen
Vandaag is rood wat rood hoort te zijn
Vandaag is rood
Het rood van rood wit blauw
Van heel mijn hart voor jou
Schreeuw van de roodbedekte daken dat ik van je hou
Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij

Ik loop de deur door en naar buiten waar de zon begint te
schijnen
Laat alles achter, kijk vooruit en met mijn laatste rooie cent
Koop ik een veel te grote bos met honderdvijftig rode rozen
Een voor elk jaar waarvan ik hoop dat jij nog bij me bent
Vandaag is rood de kleur van jouw lippen
Vandaag is rood wat rood hoort te zijn
Vandaag is rood
Het rood van rood wit blauw
Van heel mijn hart voor jou
Schreeuw van de roodbedekte daken dat ik van je hou
Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij
En nu sta je hier zo voor me
De rode avondzon streelt jouw gezicht
Je bent een wonder voor me
Denk ik, terwijl een doorn mijn vinger prikt
Rood is mijn bloed dat valt op de grond
En even lijk ik verloren
Maar jij brengt mijn vingers naar je mond
En je kust ze
En ik weet
Vandaag is rood de kleur van jouw lippen
Vandaag is rood wat rood hoort te zijn
Vandaag is rood
Het rood van rood wit blauw
Van heel mijn hart voor jou
Schreeuw van de roodbedekte daken dat ik van je hou
Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij
Vandaag ... is rood
Gooi de loper uit
En drink een goed glas wijn

Pluk de dag want het kan zo ineens de laatste zijn
Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij
Vandaag staat rood weer voor de liefde
Tussen jou en mij
Lezingen:
Matteus 28 vers 20
En houd dit voor ogen:
ik ben met jullie, alle dagen,
tot aan de voltooiing van deze wereld.
1 Corinthe 13: 1-2 en 8-13
1
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende
gong of een schelle cimbaal.
2
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.
8
De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - 9 want ons
kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
10
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
11
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als
een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb
ik al het kinderlijke achter me gelaten.
12
Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan
we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal
ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de
grootste daarvan is de liefde.
Jenneke Oomen zingt “Zij”
Een lied van Marco Borsato

De blik in haar ogen
Verandert de kleur van mijn dag
't Is niet te geloven

Van zwart als ze boos is
Tot blauwer dan blauw als ze lacht
De zon hangt voortdurend verliefd om haar heen
De maan laat haar nooit een seconde alleen
Een woord van haar lippen
Kan telkens weer wonderen doen
't Is niet te voorspellen
Soms klinkt ze als onweer
En soms als een zonnig seizoen
Maar hoe hard het ook vriest
Ze is zo weer ontdooid
Zolang ze bij mij is verveel ik me nooit
Want zij
Zij is de zon en de maan voor mij
Zij heeft het beste van allebei
Zo mysterieus en zo warm tegelijk
En ze doet iets met mij
Ze is vrij
Vrij om te gaan maar ze blijft bij mij
Zij is de eb en de vloed erbij
Ze is onweerstaanbaar
Ze zegt me gewoon wat ze vindt
Een vrouw en een kind
Ze is wind en windstilte
En zij
Zij hoort bij mij
En zij opent een wereld voor mij
Zij is de zon op m'n huid en de regen
Wind mee en wind tegen
Zij zit in alles voor mij
Ze maakt me blij
Zij houdt me vast maakt me vrij
Zij is er altijd
Ja, zij maakt me deel van haar grote geheel

Zij is de betere helft
Van mij
Zij
Nananana nananana
Nananana nananana
Zij
Zij is de zon en de maan voor mij
Zij heeft het beste van allebei
Zo mysterieus en zo warm tegelijk
En ze doet iets met mij
Ze is vrij
Vrij om te gaan maar ze blijft bij mij
Zij is de eb en de vloed erbij
Ze is onweerstaanbaar
Ze zegt me gewoon wat ze vindt
Een vrouw en een kind
Ze is wind en windstilte
En zij
Een vrouw en een kind
Ze is wind en windstilte
En zij
Ja zij
Ze hoort bij mij
Overdenking
Lied 413 Grote God wij loven U
Gezongen door Jenneke Oomen

1 Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

3 Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan
laat ons niet verloren gaan.
Vanuit de kerkenraad spreekt Rens Opbroek
Gebeden, die worden afgesloten met het gezamenlijk
gebeden Onze Vader

Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze
Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
Amen
Vanuit de familie spreekt Bert Wagenaar
Lied 416 Ga met God en Hij zal met je zijn
Voorganger leest vers 1 terwijl organist de melodie speelt,
Vers 2 wordt door organist gespeeld
Voorganger leest vers 3, terwijl organist melodie speelt
Vers 4 wordt door organist gespeeld

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.
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.
3 Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
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.
Zegen
Uitgeleide

