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Welkom door de ouderling van dienst
Lied: 215: 1, 2, 3, 6 en 7

Ontwaak, o mens

Bemoediging en groet
Lied: 836: 1, 2, 4 en 5

O Heer die onze Vader zijt

Kinderen gaan naar de kinderkerk
Gebed om ontferming
Glorialied: 1008

Rechter in het licht verheven

Gebed om het licht van de Heilige Geest
Bijbellezing Jeremia 2: 1 - 11
21De HEER richtte zich tot mij:
2
‘Roep Jeruzalem toe: Dit zegt de HEER:
Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield als mijn
bruid, hoe je me volgde door de woestijn, dat land waar niet
wordt gezaaid.
3
Israël is aan de HEER gewijd,
het is de eerste vrucht van zijn oogst.
Wie het verslindt, laadt schuld op zich, hij wordt door onheil
getroffen spreekt de HEER.
4
Luister naar de woorden van de HEER,
volk van Jakob. Stammen van Israël, luister allemaal!
5
Dit zegt de HEER:
Welk onrecht heb ik jullie voorouders gedaan
dat ze mij hebben verlaten, dat ze achter nietige goden aan
liepen en zelf nietswaardig werden?
6
Zij zeiden niet: “Waar is de HEER,
die ons uit Egypte heeft bevrijd,
die ons heeft geleid door de woestijn,
door een land van steppen en ravijnen,

een land zo dor en duister, een land waar niemand doorheen
trekt, waar geen mensen wonen.”
7
Ik leidde jullie naar een land vol boomgaarden,
een rijke oogst aan vruchten wachtte jullie daar.
Jullie kwamen er – en bezoedelden mijn bezit, mijn eigen land
werd mij een gruwel.
8
De priesters zeiden niet: “Waar is de HEER?”
De hoeders van de wetten kenden mij niet.
De herders kwamen tegen mij in opstand.
De profeten lieten zich door Baäl leiden en liepen achter goden
aan van wie geen hulp was te verwachten.
9
Daarom klaag ik jullie nogmaals aan, en de kinderen van je
kinderen klaag ik aan – spreekt de HEER.
10
Ga naar de Griekse eilanden, vraag na, trek naar Kedar,
onderzoek: is zoiets ooit gebeurd,
11
heeft ooit een volk zijn goden ingeruild?
En goden zijn het nog niet eens! Maar mijn volk heeft zijn eer
verruild voor iets dat geen hulp bieden kan.
Lied: 793: 1 en 2

Bron van liefde

Bijbellezing Openbaring 2: 1 - 7
21Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze:
“Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt
en tussen de zeven gouden lampenstandaards verblijft:
2
Ik weet wat u doet, hoe u zich inzet en standhoudt,
en dat u boosdoeners niet verdraagt.
Zo hebt u mensen die beweren dat ze apostelen zijn,
op de proef gesteld en als leugenaars ontmaskerd.
3
U bent standvastig en hebt veel verdragen omwille van mijn
naam, zonder te verslappen.
4
Maar dit heb ik tegen u:
u hebt de liefde van weleer opgegeven.
5
Bedenk van welke hoogte u gevallen bent.
Breek met het leven dat u nu leidt en doe weer als vroeger.
Anders kom ik naar u toe en neem ik, als u geen berouw toont,

uw lampenstandaard van zijn plaats.
6
Het pleit echter voor u dat u net als ik de praktijken van de
Nikolaïeten verafschuwt.
7
Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten
zegt. Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in
Gods paradijs staat.”
Lied: 791: 1, 3, 4 en 6

Liefde, eenmaal uitgesproken

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied: Opwekking 488
liefde

Heer, ik kom tot U / De kracht van uw

Dank- en voorbeden / Stilte / Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied: 754: 1 en 3
Zegen
Amen 4 stemmig

Liefde Gods

