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“Christum wir sollen loben schon” BWV 611 van Johann
Sebastian Bach (1685-1750)

Welkom
Lied Psalm 71: 1 en 5
1. HEER, laat mij schuilen in uw hoede,
begeef mij niet, o God,
maak nimmer mij ten spot.
Leid in uw trouw mijn weg ten goede,
verleen mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
5. Het was voor velen tot een teken,
HEER, dat ik staande bleef, een wonder dat ik leef.
Want steeds zijt Gij mijn Rots gebleken,
steeds wil mijn mond U noemen,
Grootmachtige, U roemen
Gebed
Lied NLB 648
1. Zing halleluja, hemel en aarde, zing,
zing voor de Ene, de Eeuwige
aan wie het licht, de liefde ontspringt,verheven is Hij, de Levende.
2. Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest,
dor hout bloeit op in uw open hof:
één en al bloesem, wekenlang feest –
wij plukken geloof en oogsten lof.
3. Zing halleluja, nodig de volken: drink,
eet van de vrucht, gij gezegenden;
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt:
verheven is Hij, de Levende!

Lezing Kolossenzen 1: 15-23
Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de
schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en
krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het
lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in
alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen wonen en door
hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in
de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.
Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed
vijandig gezind, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam
met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen.
Maar dan moet u blijven geloven, onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop
die het evangelie brengt, het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle
schepselen onder de hemel verkondigd is, en waarvan ik, Paulus, de
dienaar ben geworden.
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Lied NLB 969: 1, 2, 4
1. In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost
de wereld door zijn woord.
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is 't gouden koord
dat allen samen bindt.
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoor de wereld wijd,
in Hem is zij vertroost.
Meditatie
Lied NLB 1000: 1, 2, 5
1. Wij zagen hoe het spoor van God
sporen van mensen kruiste.
Wij zagen licht, een vuur laait op,
feest voor armen in het duister.
Refrein: Komt Hij terug op onze weg, keert Hij verharde harten?
Wanneer komt Hij met licht en lef, zaaigoed in onze handen?
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2. Wij zagen mensen teer en fier,
bloeien in steenwoestijnen.
Wij zagen hoe de schepping nieuw
gloort in vrede zonder einde.
Refrein
5. Wij zagen God verloren staan,
zullen zijn kinderen komen?
Wij zagen Gods hart opengaan:
levend water, rijke stromen.
Refrein
Gebed
Slotlied NLB 146c: 1 en 4
1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja, halleluja!
4. Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde,
die al wat is tot zijn aanzijn riep,
de enige God die zijn macht openbaarde,
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep.
Hij, die het al heeft in zijn hand,
houdt ook ons zwak geloof in stand.
Halleluja, halleluja!
Zegen
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