
ZEVEN WERKEN VAN …..

De weg van barmhartigheid



Woord van welkom

De twee kaarsen op tafel die Woord en Wereld 
symboliseren, worden ontstoken aan het licht 
van de Paaskaars.







Overstapmoment 
overstappers komen naar voren

Lezing psalm 1 

Een paar opmerkingen

Toespraakje

Gedicht

Annika speelt ‘my way’ 



Voor de kinderen

lZingen :  samen in het licht

Jeugd gaat naar eigen viering



De hongerigen spijzen





De dorstigen laven





De naakten kleden





De vreemdelingen herbergen





De zieken verzorgen





De gevangenen bezoeken





De doden begraven





Gebed bij de schrift



SCHRIFTLEZING

Mattheus 26





Stellingen



Overdenking

HET VERHAAL VAN DE VIERDE WIJZE





























Mensen wordt wakker

Mensen wordt wakker voordat het te laat is

Mensen vooruit wrijf je ogen eens uit

Zoals het nu gaat zo kan het niet blijven,

Kom in beweging, neem nu een besluit.

Refrein:

Wil je niet opstaan, dan blijf je maar liggen

Moet je maar weten wat er van komt!



Zeg niet: ach ja, het zijn donkere tijden.

Zeg niet: nu ja ´t is misschien wel God´s wil.

Zeg niet: altijd was er onrecht en lijden

Nu zijn er andere tijden op til.

Refrein:

Wil je niet opstaan, dan blijf je maar liggen,

Moet je maar weten wat er van komt!



Hij die er aan komt zal ´t licht weer doen dagen

Kom overeind, want de nacht is voorbij

Weg nu met dat wat geen licht kan verdragen;

Maak door de puinhoop een weg voor Hem vrij.

Refrein:

Wil je niet opstaan, dan blijf je maar liggen,

Moet je maar weten wat er van komt!



De hongerigen spijzen





De dorstigen laven





De naakten kleden





De vreemdelingen herbergen





De zieken verzorgen





De gevangenen bezoeken





De doden begraven





DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

Diaconale en pastorale 
mededelingen

Gebed gesproken













DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID

Inzameling van de gaven 

Collecte: 

Kinderen komen terug



Zeg nooit onze wereld is gebroken

Zeg nooit onze wereld is gebroken

En de mens tot vrijheid niet in staat

Zeg nooit: niemand kan op vrede hopen

Alles gaat nu eenmaal als het gaat

Refr.Want een land een land om van te dromen

Stuwt de mensen uit hun slavernijT

ot zij juichen, met tranen in de ogen

Lieve God we zijn er eind’lijk vrij



Zeg nooit onze wereld is gebroken

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

Want een land, een land om van te dromen

Stuwt de mensen uit hun slavernijT

ot zij juichen, met tranen in de ogen

Lieve God we zijn er eind’lijk vrij



Zeg nooit onze wereld is gebroken

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

Want een land, een land om van te dromen

Stuwt de mensen uit hun slavernijT

ot zij juichen, met tranen in de ogen

Lieve God we zijn er eind’lijk vrij



Zeg nooit onze wereld is gebroken

Zeg nooit dat het vreselijk lijden

Toch het noodlot is van ons bestaan,

Zeg nooit: Stil maar, wacht op beet’re tijden

Zeg nooit: Niemand kan de dood weerstaan

Want een land, een land om van te dromen

Stuwt de mensen uit hun slavernijT

ot zij juichen, met tranen in de ogen

Lieve God we zijn er eind’lijk vrij



ZENDING EN ZEGEN

•Zegenbede



Uitgangscollecte

Wijkkas



Uitgangscollecte

Jeugd- en jongeren werk


