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- Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied: Lied 25: 1,2  

1. HEER, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 
 
2. HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 

 

- Stil gebed  

- Votum en groet 

- Drempelgebed 

 

- Lied 25: 7,10 

7. Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vreêverbond getoond. 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 
 
10. Mogen mij toch steeds behoeden 
vroomheid en waarachtigheid. 
Hoopvol is het mij te moede, 
U verwacht ik t'allen tijd. 
Here God van Israël, 
red uw volk in tegenspoeden! 
Toon uw goddelijk bestel, 
dat uw hand ons toch behoede! 

 

- Gebed om ontferming 

- Glorialied: Lied 314   

1 Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 
2 Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 
 
3 O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 

- Moment voor de kinderen/gebed 

 

- Brieflezing: 1 Johannes 4: 7-16 (NBV) 
Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar 
liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder 
die liefheeft is uit God geboren en kent God. Wie 
niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. En 
hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft 
zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we 
door hem zouden leven. Het wezenlijke van de 
liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar 
dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft 
gezonden om verzoening te brengen voor onze 
zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons 
zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben. Niemand heeft God ooit gezien. Maar 
als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn 
liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden. Dat 
wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat 
hij ons heeft laten delen in zijn Geest. En we hebben 
zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader 
zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld. 
Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, 
blijft God in hem en blijft hij in God. Wij hebben 
Gods liefde, die in ons is, leren kennen en 
vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde 
blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 

 
- Lied 837: 1,2  
1. Iedereen zoekt U, jong of oud  
speurend langs allerlei wegen 



Kronkelig, vreemd of recht vertrouwd 
Meester, waar kom ik U tegen? 
Eens vindt U ons, bij dag en nacht, 
Moe van ons zelf en zonder kracht, 
Dorstend naar liefde en zegen. 
 
2. Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
Laten wij anderen bloeden. 
Geven wij pijn en angsten door.. 
Neem ons dan onder uw hoede. 
Spreek uw genezend woord vol macht, 
Dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 

 
- Evangelielezing: Johannes 15: 9-17 (NBV) 
Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft 
liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde 
als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook 
aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en 
in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn 
vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik 
jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je 
leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn 
vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie 
geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn 
meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik 
alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij 
uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie 
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te 
dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn 
naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op: 
heb elkaar lief. 
 
- Lied 837: 3,4 
3. Heer, als ons denken U ontkent 
Kan ons de leegte benauwenn. 
Als onze hand uw schlepping schendt, 
Wilt U ons dan nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand –  
Neem ons, uw mensen, bij de hand. 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 
4. Koning Uw rijk is zo nabij – 
Open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
Totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind, 
Zoek Herder, mij, opdat ik vind 
En steeds ,meer bij U zal horen. 
 

- Overdenking 

- Orgelspel 

 

- Lied 792    

1. Kom God en schrijf uw eigen naam  
Als licht over ons uit! 
De naam, die dag en nacht voor aan 
De hoogste weg wijst om te gaan, 
 De naam die liefde luidt. 
 
2. O God, die al uw liefde hecht 
Aan wie van liefde left, 
Omvat de trouw hier toegezegd. 
Dat Gij uw zegen op ons legt, 
Uw vrede aan ons geeft. 
 
3.verlaat nmiet wat uw hand begon, 
O God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 
Gij van de liefde zelf de bron, 
De adem van ons lied! 
 
4. Laat zonneklaar te lezen zijn 
Uw beeld, in ons geprent! 
Gij komt en schenkt de beste wijn 
Waar wij elkaar tot zegen zijn, 
Tot liefde voorbestemd. 
 
- Dank- en voorbede, Stil gebed, ‘Onze Vader’ 

 

- Slotlied: Lied 423   

Nu wij uiteen gaan vragen wij God…… 

Ga met uw licht voor on suit! 
Nu wij uit eengaan wens ik jou toe: Ga met God 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
2. Voor wie ons life zijn, vragen wij GIOd: 
Ga met uw licht voor on suit ! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God 
Vaya con Dioa en à Dieu . 
 
3. Voor alle mensen op onze weg: 
Vrede en goeds in elk huis ! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God ! Vaya con Dios en à Dieu ! 
 

- Zegenbede afsluitend met 3 x Amen 

 

Orgelspel 

 

Collecte bij de uitgang:  

50-50 diaconie en kerk. 


