ALS DE LENTE TOESLAAT…
Een serie van drie vieringen
25 april,
2 mei
en 9 mei
over verhalen om bij op te leven
- Muziek
- Lied 216 “Dit is een morgen”
- Welkom
- Kaars
- Gezongen gebed op de drempel om de Godsnaam
Godsnaam IK-ZAL-ER-ZIJN

Psalm op het lied “Heaven Can Wait” van Meatloaf
Tekst: Wessel Westerveld, Muziek: Jim Steinman,
Begeleiding: Peter Wagenaar, Zang Quinne Wagenaar

IK-ZAL-ER-ZIJN!
Laat de hemel wachten, kom en dans met mij Jij, mijn God, kom hier, kom dichterbij,
maak mij mooi, maak mij vrij…
Maak ons ik en Jij –
IK-ZAL-ER-ZIJN!
Laat de hemel wachten tot in eeuwigheid!
Jij, mijn God, kom hier, dat Jij niet gaat,
of misschien niet bestaat…
Geef mij jouw teken van mededogen en, God, droom Jij mijn droom,
Wees Jij mijn waarheid ongelogen, wees Jij mijn levensboom,
laat mij zien jouw kracht en warmte, eenzaamheid, mag ik gaan waar Jij gaat, mijn
God, mag ik met Jou?
Gaan wij samen door de woestenij, naar de hemel die kan wachten, want wij
– Jij en ik, wij gaan toch nooit voorbij… ik en Jij…

IK-ZAL-ER-ZIJN!
Laat de hemel wachten, God, kom thuis bij mij!
Stil mijn honger, dorst, mijn razernij,
maak mij mooi, maak mij vrij…

Geef mij vertrouwen en breek mij open en, God, ga waar ik ga,
Maak mij jouw kind dat opnieuw leert lopen en, God, sta waar ik sta,
laat mij zien jouw kracht en warmte, eenzaamheid, mag ik gaan waar Jij gaat, mijn
God, mag ik met Jou?
Gaan wij samen door de woestenij, naar de hemel die kan wachten, want wij – Jij en
ik, wij gaan toch nooit voorbij… ik en Jij…
IK-ZAL-ER-ZIJN!
Laat de hemel wachten, God, kom thuis bij mij!
Jij, mijn God, kom hier, kom dichterbij,
maak mij mooi, maak mij vrij…
IK-ZAL-ER-ZIJN!
IK-ZAL-ER-ZIJN!
IK-GA-WAAR-JIJ-GAAT
Ik maak je vrij,
Maak ons ik en Jij –
Maak ons ik en Jij…
- Bemoediging en groet
- Voor kinderen en andere mensen
- Als de lente toeslaat…
-Drempelgebed
- Glorialied 67a “Heel de aarde jubelt en juicht”
- Lezing: 1 Johannes 4:7-21
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort.
Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden,
opdat we door hem zouden leven.

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar
liefhebben.
Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn
liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft
als redder van de wereld.
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie
in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het
oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De
liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst
verondersteltstraf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij
hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar.
Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die
hij wel ziet, niet liefheeft. We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God
liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
- Lied 790 “Hoog als de hemel de liefde”
- Lezing: Johannes 15:9-17
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn
liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader
gehouden heb en in zijn liefde blijf.
Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden
wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat
zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord,
aan jullie bekendgemaakt heb.
Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te
gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je
geven.
Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.

- Lied 568a “Ubi caritas et amor Ubi caritas Deus ibi est.”
Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.

- Overweging (Tijdens de gehele overweging dit plaatje in beeld)

-

Fuga in G BWV 860 J.S Bach

- Gaven
(U kunt uw voorbeden whatsappen of sms-en tot zondagochtend 9.00 uur naar pastor
Eveline Masetti, 06 10671560)
- Gebeden
Lied bij de voorbeden 833: Neem mij aan zoals ik ben
- Onze Vader
- Zegen
… in de naam van…
- Zingen lied 793 “Bron van liefde, licht en leven”
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