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VOORBEREIDING 

 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst: Canonische etude nr. 1 in C gr.t., 

Robert Schumann 

 

Begroeting en Ontsteken van de kaarsen 

 

Morgenlied – Lied 212: 1 en 4 

 



4. Bron van het goede, / die ons zo behoedde, 

blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 

ons met uw liefdevolle trouw omgeven. 

Zing Halleluja! 

 

Bemoediging – Gebedsstilte – Gebed van toenadering 

 

Psalm van de zondag – Psalm 98: 1 
 

  

 

Gebed om Ontferming 

 

 



Glorialied – Lied 657: 1 en 3 

 
 

3. Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

DIENST VAN HET WOORD 

 

Gebed bij de opening van de Schrift 



Johannes 14, 1-14 

1 Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 2 In het huis van mijn 

Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor 

jullie gereed zal maken? 3 Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt 

heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn 

waar ik ben. 4 Jullie kennen de weg naar waar ik heen ga.’ 5 Toen zei Tomas: 

‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 

daarheen kunnen weten?’ 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het 

leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen 

zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie 

hebben hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, 

meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken 

je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom 

vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader 

ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie 

spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: 

ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan 

om wat hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal 

hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En 

wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de 

grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam 

vraagt, zal ik het doen. 

 

Lied 655: vers 1 en 4 

 
 



4. De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilige tekens te verstaan. 

 

Uitleg en Verkondiging 

 

Harmonium: Lied (uit 24 pièces en style libre op. 31), Louis Vierne 

 

GEBEDEN EN GAVEN 

 

Gebeden: Voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 

ZENDING EN ZEGEN 

 

Slotlied – Lied 648: 1 en 3 

 
 

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! 

 

Zegen 

 

Orgelspel: Toccata, Marius Monnikendam 



 

Collectedoelen 

1. Diaconie: Liliane fonds 

2. Pastoraat en Eredienst 

3. Wijkkas 

Zendingsbussen: Peru – Nieuwe hoop in een probleemwijk  
 


