Liturgie 9 mei 2021, in en vanuit de Kruisheuvelkerk
Voorganger: ds. Fulco de Vries Bouwstra
Organist: Jan Marten de Vries

Orgelspel voor de dienst
Woord van welkom, votum en groet
Vanuit de kindernevendienst
Gebed voor de nood van de wereld
Lied: Psalm 118, 1 en 10
1

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

10

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Lezing uit de Bijbel: 1 Johannes 4, 7-21
7
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. 8Wie niet liefheeft kent God niet, want God
is liefde. 9En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld
gezonden, opdat we door hem zouden leven. 10Het 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.
11
Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar
liefhebben. 12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons
en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. 13Dat wij in hem blijven en hij in ons,
weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest. 14En we hebben zelf gezien
waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de
wereld. 15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in
God. 16Wij 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.
17
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 veronderstelt
straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 19Wij hebben lief

omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20Als 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. 21We hebben dan ook
dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Lied: Wie oren om te horen heeft, lied 320, vers 1, 4 en 5
1

Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.
Hoor, Israël, mijn geboden.

4

De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,
God heeft het tot ons gesproken.

5

De liefde spreekt haar eigen taal,
alle kwaad bedekt zij duizendmaalvergeef al wie u griefde.
Dit lied zal in de lucht opgaan,
maar blijv’ in ons de liefde.

Lezing uit de Bijbel: Johannes 15, 9-17
9
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je 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. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan
zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb
liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn
vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik 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. 16Jullie 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. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.
Pianospel
Uitleg en verkondiging
We kijken en luisteren naar: Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zullen ze stilstaan
De rivieren
En de vogels
En de dieren
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou het strand
De zee verlaten
Ze hebben niets meer te bepraten
Als de liefde niet bestond

Als de liefde niet bestond
Zou de maan
Niet langer lichten
Geen dichter
Zou meer dichten
Als de liefde niet bestond
Nergens zouden
Bloemen staan
En de aarde
Zou verkleuren
Overal gesloten deuren
En de klok
Zou niet meer slaan
Als de liefde niet bestond
Dan was de hele 'vrijerij' bedorven
De wereld was gauw uitgestorven
Als de liefde niet bestond
Als de liefde niet bestond
Zou de zon
Niet langer stralen
De wind zou niet
Meer ademhalen
Als de liefde niet bestond
Geen appel
Zou meer rijpen
Zoals eens in het paradijs
Als wij elkaar niet
Meer begrijpen
Dan is de wereld
Koud als ijs
Ik zou sterven
Van de kou
En m'n adem
Zou bevriezen
Als ik je liefde
Zou verliezen
Er is geen liefde
Zonder jou
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Onze Vader, die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
gelijk in de hemel, als 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

Mededelingen en aankondiging van de collecte
Diaconie: – Ouderenwerk
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk met en voor de ouderen in onze
gemeente. Door middel van uw bijdrage maakt u het mogelijk dat degenen die
verantwoordelijk zijn voor de contacten met de senioren o.a. gezellige middagen en andere
speciale activiteiten kunnen organiseren, maar ook in de gelegenheid zijn kleine attenties te
verzorgen zoals een bloemengroet voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder, kerstgroeten
enzovoorts.
Kerkrentmeesters: werk in de eigen gemeente
Slotlied: Lied 422
1

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht

2

Laat ons weten,
nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt:
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten,
vuur dat U ontsteekt

3

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint

Zegen
Orgelspel na de zegen lied 421, Vrede voor jou

