




















Grenzeloos zingt “Weet dat je welkom bent” 

Weet dat je welkom bent, 

weet dat je welkom bent, 

weet dat je welkom bent, 

wees onze gast. 

Ook als je niemand kent, 

weet dat je welkom bent, 

Ons aller God is aangenaam verrast. 

r 



Grenzeloos zingt “Weet dat je welkom bent” 

Welkom, jij tere en jij broze. 

Welkom, jij met je harde kant. 

Welkom, jij schijnbaar nutteloze. 

Welkom, jij die weer bent gestrand. 

Welkom, jij met je idealen. 

Welkom, ook als je ze verloor. 

Welkom met je verkeerde daden, 

Welkom in Gods gemengde koor. 
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Grenzeloos zingt “Weet dat je welkom bent” 

Weet dat je welkom bent, 

weet dat je welkom bent, 

weet dat je welkom bent, 

wees onze gast. 

Ook als je niemand kent, 

weet dat je welkom bent, 

Ons aller God is aangenaam verrast. 

r 



Grenzeloos zingt “Weet dat je welkom bent” 

Welkom, jij met je inspiratie. 

Welkom, jij opgedroogde bron. 

Welkom, jij met je duister leven. 

Welkom, jij fel stralende zon. 

Welkom met al je malle fratsen. 

Welkom, jij grijze saaie Piet. 

Welkom. Wij zijn in alle staten. 

Zing met ons het goddelijke lied. 
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Grenzeloos zingt “Weet dat je welkom bent” 

Weet dat je welkom bent, 

weet dat je welkom bent, 

weet dat je welkom bent, 

wees onze gast. 

Ook als je niemand kent, 

weet dat je welkom bent, 

Ons aller God is aangenaam verrast. 

r 



Grenzeloos zingt “Weet dat je welkom bent” 

Welkom. Wij zijn elkaar gegeven. 

Welkom. Verbonden is ons lot. 

Welkom. We vullen elkaars leven. 

Onze gastheer, dat is God. 

Welkom. Het is niet te geloven. 

En hoe je bent, is geen bezwaar. 

Welkom. We krijgen het van boven, 

rust en kracht via elkaar 
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Grenzeloos zingt “Weet dat je welkom bent” 

Weet dat je welkom bent, 

weet dat je welkom bent, 

weet dat je welkom bent, 

wees onze gast. 

Ook als je niemand kent, 

weet dat je welkom bent, 

Ons aller God is aangenaam verrast. 

* 









Bemoediging: 

voorganger: 

 Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

 Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

 Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

 Nooit laat hij los.  

* 





Samenzang: verzen:koor / refrein:allen. v 



Samenzang: verzen:koor / refrein:allen. 1 



Samenzang: verzen:koor / refrein:allen. 2 



Samenzang: verzen:koor / refrein:allen. 3 



Samenzang: verzen:koor / refrein:allen. * 









Lied 67a : allen: refrein 



Koor: Lied 67a : 1. 2, 3, 4. 



Lied 67a : allen: refrein 



Koor: Lied 67 : 1, 2. 3, 4. 



Lied 67a : allen: refrein 



Koor: Lied 67 : 1, 2, 3. 4. 



Lied 67a : allen: refrein 



Koor: Lied 67 : 1, 2, 3, 4. 



Lied 67a : allen: refrein * 









Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23, 24 en 12 : 12-27. 
23Want wat ik heb ontvangen  

en aan u heb doorgegeven,  
gaat terug op de Heer zelf.  
In de nacht waarin de Heer Jezus werd 
uitgeleverd nam hij een brood, 

24sprak het dankgebed uit,  
brak het brood en zei:  
‘Dit is mijn lichaam voor jullie.  
Doe dit, telkens opnieuw,  
om mij te gedenken.’  



Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23, 24 en 12 : 12-27. 
12Een lichaam is een eenheid die uit vele 

delen bestaat; ondanks hun veelheid 
vormen al die delen samen één lichaam. 
Zo is het ook met het lichaam van Christus.  

13Wij zijn allen gedoopt in één Geest  
en zijn daardoor één lichaam geworden, 
wij zijn allen van één Geest doordrenkt,  
of we nu Joden of Grieken zijn,  
of we nu slaven of vrije mensen zijn.  



Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23, 24 en 12 : 12-27. 
14Immers, een lichaam bestaat niet  

uit één deel, maar uit vele.  
15Als de voet zou zeggen:  

‘Ik ben geen hand,  
dus ik hoor niet bij het lichaam,’  
hoort hij er dan werkelijk niet bij?  

16En als het oor zou zeggen:  
‘Ik ben geen oog,  
dus ik hoor niet bij het lichaam,’  
hoort het er dan werkelijk niet bij?  
 



Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23, 24 en 12 : 12-27. 
17Als het hele lichaam oog zou zijn, 

waarmee zou het dan kunnen horen?  
Als het hele lichaam oor zou zijn, 
waarmee zou het dan kunnen ruiken?  

18God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen 
hun eigen plaats gegeven,  
precies zoals hij dat wilde.  

19Als ze met elkaar slechts één 
lichaamsdeel zouden vormen,  
zou dat dan een lichaam zijn?  



Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23, 24 en 12 : 12-27. 
20Het is juist zo dat er een groot aantal 

delen is en dat die met elkaar één 
lichaam vormen.  

21Het oog kan niet tegen de hand zeggen: 
‘Ik heb je niet nodig,’ en het hoofd kan 
dat evenmin tegen de voeten zeggen.  

22Integendeel, juist die delen van het 
lichaam die het zwakst lijken zijn het 
meest noodzakelijk.  



Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23, 24 en 12 : 12-27. 
23De delen van ons lichaam waarvoor we 

ons schamen en die we liever bedekken, 
behandelen we zorgvuldiger  
en met meer respect  

24dan die waarvoor we ons niet schamen. 
Die hebben dat niet nodig.  
God heeft ons lichaam zo samengesteld 
dat de delen die het nodig hebben ook 
zorgvuldiger behandeld worden,  

 



Lezing: 1 Korintiërs 11 : 23, 24 en 12 : 12-27. 
25zodat het lichaam niet zijn samenhang 

verliest, maar alle delen elkaar met 
dezelfde zorg omringen. 

26Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, 
lijden alle andere mee; wanneer één 
lichaamsdeel met respect behandeld 
wordt, delen alle andere in die vreugde.  

27Welnu, u bent het lichaam van Christus 
en ieder van u maakt daar deel van uit.   
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Lied 129 : 1. 2, 3, 4, 5. 

Lied 129 : 1. 2, 3, 4, 5. 

 Han-den  heb  je  om  te     ge-ven 

 van   je     eig-en    o - ver  -  vloed 

 en een hart om    te ver - ge - ven 

 wat een  an-der  jou     mis  -  doet 



Lied 129 : 1, 2. 3, 4, 5. 

 O  -  gen  heb  je  om  te    zoe - ken 

 naar  wat  men-sen nog ont - breekt 

 en een hart om    uit   te     zeg - gen 

 wat een  an - der moed  in    spreekt 



Lied 129 : 1, 2, 3. 4, 5. 

 Schou-ders  heb  je   om  te   dra - gen 

 zorg  en   pijn van al  -  le  - man 

 en een hart om    te  aan - vaar - den 

 wat een  an-der    be -  ter           kan 



Lied 129 : 1, 2, 3, 4. 5. 

 Voe-ten  heb  je   om   te     lo - pen 

 naar een mens die een-zaam     is 

 en een hart om    waar te    ma - ken 

 dat geen mens een ei-land     is. 



Lied 129 : 1, 2, 3, 4, 5. * 

 O - ren   heb   je   om   te   ho - ren 

 naar een mens  die   vre-de    is 

 en een hart  om    te    ge - lo - ven 

 in een geest die   lief - de  is 





Lied 672 : 3, 6. 



Lied 672 : 3. 6. 



Lied 672 : 3, 6, 



Lied 672 : 3, 6. * 





Nodiging: 

 

 

voorganger:   
Als teken van Zijn liefde  
voor allen, die Hem zoeken,  
nodigt Jezus Christus ons 
om deel te nemen aan Zijn maaltijd, 
Hij heeft gezegd:   
Zalig, die hongeren en dorsten  
naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden. 
Komt dan, deel in Zijn gaven. 
Zo wil de Heer met ons zijn. 



Vredegroet: 

 

 

voorganger: De vrede van onze Heer  
           Jezus Christus zij met u allen 
gemeente:  en met u. 

voorganger: Laten we elkaar de vrede 
       van Christus toewensen…. 
 
( We groeten elkaar met vrede.) 





Koor: Lied 388 : 1, 2, 3, 4, 5. 



Allen: Lied 388 : 1. 2, 3, 4, 5. 



Koor: Lied 388 : 1, 2, 3, 4, 5. 



Allen: Lied 388 : 1, 2. 3, 4, 5. 



Koor: Lied 388 : 1, 2, 3, 4, 5. 



Allen: Lied 388 : 1, 2, 3. 4, 5. 



Koor: Lied 388 : 1, 2, 3, 4, 5. 



Allen: Lied 388 : 1, 2, 3, 4. 5. 



Koor: Lied 388 : 1, 2, 3, 4, 5, 



Allen: Lied 388 : 1, 2, 3, 4, 5. * 





 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Zorgboerderij JUUTSOM 



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  



 

 

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 



 

 

3e Collecte: Zorgboerderij JUUTSOM 



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Zorgboerderij JUUTSOM 





Tafelgebed: 

 

 

voorganger:   
U danken wij, HEER! 
God van overal en altijd, 
van hoogten en diepten, 
van mensen, dieren en planten, 
van water, lucht en aarde, 
Die alles goed maakt 
en alles vasthoudt, 
heilig is Uw Naam! 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 



 

 

voorganger:   
In Jezus zien we wie U, HEER, bent:  
mens onder de mensen,   
bewogen om hun lot. 
Zo nam Hij de beker, dankte U  
en deelde Zichzelf uit als de liefde,  
waarin U tot ons komt.  
Telkens, wanneer we samenkomen 
rondom de Tafel breekt Hij het brood  
en schenkt Hij de wijn. 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 



 

 

voorganger:   
Uw Geest is gekomen,  
Uw kracht om alles in een nieuw licht te 
zetten: brood en beker, die naar U wijzen;  
mensen, die op U lijken;  
Uw Koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. 
Geroepen om in het nieuwe licht te leven 
maken we deel uit van de wereldwijde 
gemeente van Uw Zoon Jezus Christus. 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 





Koorzang : ‘Let us break bread together’ 

 
Let us break bread together on our knees.

 When I fall down on my knees  
With my face to the rising sun. 

O Lord, have mercy on me. 

Laat ons knielen en samen brood breken. 

Als ik dan kniel,  

met mijn gezicht naar de opgaande zon 

oh Heer, heb medelijden met mij. 



Koorzang : ‘Let us break bread together’ 

 
Let us drink wine together on our knees.

 When I fall down on my knees  
With my face to the rising sun. 

O Lord, have mercy on me. 

Laat ons knielen en samen wijn drinken. 

Als ik dan kniel, 

met mijn gezicht naar de opgaande zon 

oh Heer, heb medelijden met mij. 

* 





Onze Vader 

 

Onze Vader, Die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, 

Uw Koninkrijk kome, 
Uw wil geschiede, 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. 



Onze Vader 

 

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. 
 

* 





(Staande) Slotlied Lied 418 : 1. 2, 3, 4. 



(Staande) Slotlied Lied 418 : 1, 2. 3, 4. 



(Staande) Slotlied Lied 418 : 1, 2, 3. 4. 



(Staande) Slotlied Lied 418 : 1, 2, 3, 4. * 







Programma 

 Koffietijd 
 

* 

 Workshops 
 

 Maaltijd 
 

 Muziek 
 



 

 

1e Collecte: Kerk in Actie (Zending) 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Zorgboerderij JUUTSOM 





Lied 235. 

        Voor  al-le   goe-de   ga-ven  Heer, 

        zij     U   de  dank en eer 

        Hal - le - lu - ja,    hal - le - lu - ja, 

        hal - le - lu - ja,        A - men 




