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‘De liefde is geduldig...’
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Voorganger: ds. T. Volgenant - Beima
Organist: Jaap Ouwehand
Locatie: Gereformeerde Kerk te Harskamp



Muziek bij binnenkomst: ‘Lonely Shepard’

Welkom en groet

Zingen: Psalm 139 vers 1, 2 en 14 (Liedboek)
 1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
 dieper dan ik mijzelf ooit ken,
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
 Gij volgt mij waar ik zit of sta.
 Wat mij ten diepste houdt bewogen,
 ‘t ligt alles open voor uw ogen.
 
 2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
 wie weet mijn wegen zoals Gij ?
 Gij kent mijn leven woord voor woord,
 Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
 Ja overal, op al mijn wegen
 en altijd weer komt Gij mij tegen.

 14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
 toch open voor uw aangezicht.
 Toets mij of niet een weg in mij
 mij schaadt en leidt aan U voorbij.
 O God, houd mij geheel omgeven,
 en leid mij op den weg ten leven.

Gebed 

Herinneringen namens de kinderen: door Marjan en Emiel

Herinneringen namens de kleinkinderen: door Nikki

Zingen: ‘Abba Vader’
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe. 
 U alleen doorgrondt mijn hart, 
 U behoort het toe. 
 Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
 U laat nooit alleen, 
 Abba, Vader, U alleen, 
 U behoor ik toe.



 Abba, Vader, laat mij zijn 
 slechts van U alleen.
 Dat mijn wil voor eeuwig zij 
 d’uwe en anders geen.
 Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
 Laat mij nimmer gaan.
 Abba, Vader, laat mij zijn
 slechts van U alleen. 

Schriftlezing: 1 Korinthiërs 13
1  Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde   
 niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal.
2  Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat  
 ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de   
 liefde niet, ik zou niets zijn.
3  Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al  
 gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, het zou  
 mij niet baten.
4  De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel   
 vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5  Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het   
 kwaad niet aan,
6 ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
7 Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
8 De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal   
 verstommen, kennis verloren gaan –
9 want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
10  Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
11 Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, 
 redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke   
 achter me gelaten.
12  Nu zien we nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks  
 staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik 
 volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13 Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is   
 de liefde.

Overdenking: ‘De liefde is geduldig...’



Zingen: ‘De kracht van Uw liefde’
 Heer ik kom tot U
 Neem mijn hart verander mij
 Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
 Want Heer ik heb ontdekt, 
 dat als ik aan uw voeten ben, 
 trots en twijfel wijken, 
 voor de kracht van Uw liefde

 (Refrein) Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
   Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
   Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
   Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
   En de kracht van Uw liefde.
 
 Heer kom dichter bij, 
 dan kan ik Uw schoonheid zien
 En Uw liefde voelen diep in mij
 en Heer leer mij Uw wil, 
 zodat ik U steeds dienen kan. 
 En elke dag mag leven
 Door de kracht van Uw liefde

 Refrein (2x)

 Dan zweef ik op de wind, 
 gedragen door Uw Geest, 
 En de kracht van Uw liefde.

Gebeden

Zingen: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ vers 1 - 4
 1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
 jou nabij op al je wegen bij gevaar, in bange tijden,
 met zijn raad en troost en zegen. over jou zijn vleugels spreiden.
 Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn.

 3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
 in zijn liefde je bewaren, tot wij weer elkaar ontmoeten,
 in de dood je leven sparen. in zijn naam elkaar begroeten.
 Ga met God en Hij zal met je zijn.  Ga met God en Hij zal met je zijn.

Woorden van uitgeleide: door Roef

Muziek bij het uitdragen: ‘Vanmorgen vloog ze nog’ (instrumentaal)


