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Het laatste oordeel:

De werken van
barmhartigheid.
In de viering mag door de gemeente niet gezongen worden
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pastor Hans Boerkamp
JeeWee Donkers
Elly van Liempt
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Pianomuziek
Moment van stilte
Aansteken van de paaskaars
Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen NLB 601: 1 en 3

3. Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.
Welkom en thema
Gebed om ontferming
Glorialied: Looft God , loof hem overal NLB 150

2. Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijk Hem!
Citer, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.
Inleiding op de woorden uit de schrift
Aansteken kaarsen op de lezenaar
Schriftlezing uit het evangelie van: Matteüs 25,31-46 NBV
Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister
en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen
op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem
worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar
scheiden zoals een herder de schapen van de bokken
scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de
bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts

van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend,
kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de
grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is.
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had
dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een
vreemdeling, en jullie namen mij op,
ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar
mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen hem
antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig
gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken
gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling
gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed?
Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?”
En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie:
alles wat jullie gedaan hebben voor een van de
onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat
hebben jullie voor mij gedaan.” Daarop zal hij ook de
groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn
vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur
dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen.
Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik
had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een
vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en
jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de
gevangenis en jullie bezochten mij niet.” Dan zullen ook
zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig
gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de
gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” En hij
zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie
voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben,
hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”

Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de
rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’
Lied: Voor kleine mensen is hij bereikbaar GvL Psalm 72

Refrein:

Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen,
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
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Voor kleine mensen is Hij bereikbaar,
Hij geeft hoop aan rechtelozen,
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Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis.
Meditatie over de Geestelijke werken van barmhartigheid
1. Onwetenden onderrichten
2. Twijfelaars raadgeven
3. Bedroefden troosten
4. Zondaars vermanen
5. Lastige mensen verdragen
6. Beledigingen vergeven
7. Voor allen, levenden en doden bidden
Pianospel
Lied: : Ik wil van mijn God als Mijn Herder spreken NLB 23: 1

Inzameling van de gaven
Bloemengroet
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Onze Vader in de hemel
laat Uw naam geheiligd worden
laat Uw koninkrijk komen
en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
Vredewens
Slotverhaal
Slotlied: Wij moeten gaan EL 1-17

3. Neem bij het gaan de mantel van vrede
die we behoedzaam om mogen slaan,
waarin de Naam vol kleur is geweven.
Vage beschutting in mensenbestaan.
in de woestijn, vruchten en wijn:
vrede en zegen! Laten we gaan.
we gaan staan voor de zegen

Wegzending en zegen
na de zegen gaan we weer zitten

Pianospel
We blijven zitten tot het pianospel is afgelopen en verlaten dan op
aanwijzing de kerk

Informatie inzameling van de gaven
Collecte voor: Voedselbank Ede www.voedselbankede.nl
U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening
IBAN: NL 54 ABNA 0432 366 806 Op naam van: Stichting Voedselbank
Ede , ovv gift Emmaus Ede
De tweede collecte is voor het pastorale- en wijkwerk in de Rietkampen.
Steun het pastorale werk in de Rietkampen door uw bijdrage over te
maken op NL67 SNSB 0989 486 834 tnv Samenwerkende kerken, ovv gift
CoRa
Beide collectes zijn van harte aanbevolen.
U kunt ook doneren met de GIVT app, voor
gebruik hiervan zie de website
Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende
geef mogelijkheid voor de collecte. Givt is een
app waarmee je altijd en overal mee kan doen
aan de collecte. Met Givt kan je gewoon blijven
geven. Open de app, kies hoeveel je wilt geven,
kies hoe je wilt geven en klaar! Je download de
Givt-app in Google Play of in de App Store of
scan de QR code

