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Deuteronomium 8 : 8 - 10
Want de Heer, uw God, brengt u in een goed land, een land
van beken, bronnen en wateren, die in de dalen en op de
bergen ontspringen; een land van tarwe en gerst, van
wijnstokken, van olijfbomen en honig; een land, waarin u
niet in armoede uw brood zult eten, waarin u aan niets
gebrek zult hebben; een land, waar u zult eten en verzadigd
worden.
Johannes 5 : 2 - 10
Nu is er te Jeruzalem bij de Schaapspoort een bad, dat in
het Hebreeuws de bijnaam Bethesda draagt, met vijf
zuilengangen. Daarin lag een menigte zieken, blinden,
verlamden en verschrompelden, wachtend op de beweging
van het water. Want van tijd tot tijd daalde een engel des
Heren neder in het bad; dan bewoog het water; wie er dan
het eerst in kwam na de beweging van het water
werd gezond, wat voor ziekte hij ook had.
En daar was een man, die reeds achtendertig jaar lang ziek
geweest was. Hem zag Jezus liggen en daar Hij wist, dat hij
daar reeds lange tijd was, zei Hij tot hem: Wilt gij gezond
worden? De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen
mens om mij, zodra er beweging komt in het water, in het
bad te werpen; en terwijl ik onderweg ben, daalt een ander
voor mij af. Jezus zei tot hem: Sta op, neem uw matras op
en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn
matras op en ging zijns weegs. Nu was het sabbat op die
dag.

Johannes 15 : 1 - 2
Jezus zei: “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de
wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt
snijdt Hij weg, iedere rank die wel vrucht draagt snoeit Hij,
opdat hij meer vruchten draagt.
Kinderlied – Wij gaan voor even uit elkaar
Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op hem zijn wij gericht.
Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart beslist een beetje licht door wat er wordt verteld.
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.
Kinderlied – Ben je groot of ben je klein?
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin;
God houdt van jou!
Ben je dik of ben je dun of ben je blank
of bruin;
God houdt van jou!
Hij kent je als je blij bent;
Hij kent je als je baalt
Hij kent je als je droevig bent;
Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent;
Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!
Hij is vol liefde.
God houdt van jou!

Zingen : Ik bouw op u (Joh.de Heer)
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend.
En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning.
Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
God zegene de mond en alle woorden,
die zijn gesproken op de weg met Hem.
Dat steeds de taal van liefde zich laat horen
en ieder woord de tolk wordt van zijn stem.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser.
Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
Gezang 26 : 1 (Liedboek voor de Kerken)
Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan.
Komt tot zijn schijnsel, alle volken,
en gij, mijn ziele, bid het aan!
Het komt de schaduwen beschijnen,
de zwarte schaduw van de dood.
De nacht der zonde zal verdwijnen,
genade spreidt haar morgenrood.

