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Mededelingen van de Kerkenraad
 
Inleidend orgelspel
 
Aansteken van de kaarsen

 
Opening
V. Wij zijn hier in de naam van de Vader, en de Zoon en de
Heilige Geest. Amen
G. Want onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde
gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn
hand is begonnen.
Amen
 
Intochtspsalm 98: 1-2
1  Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.
 
2  Ja Hij is ons getrouw gebleven,
Hij heeft in goedertierenheid,
naar de belofte eens gegeven,
het huis van Israël bevrijd.
Zijn volk is veilig in zijn handen.
Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd.
Zo werd tot in de verste landen
het heil van onze God aanschouwd.
 
Inleiding op de dienst
G. Heer, het is uw wil en uw gebod, dat wij tot u bidden en met al

onze noden tot U komen. Daarom richten wij ons tot U, want er
zijn vragen en noden genoeg; ook al wat ons daarbij hindert en
van U afhoudt, onze kwaadaardigheid;
Wij gaan er onder gebukt als een last, neem Gij haar weg en
vergeef ons onze schuld. Amen

 
Kyrië



V. Heer ontferm u – om de mensen die verdwalen, ver van U,
zichzelf verloren.

G. Heer ontferm U – open wegen naar hun hart! U ontmoet ons
waar wij dwalen, wijst een weg die toekomst biedt, open ons een
vergezicht.

 
Gloria L 302 (V./G.)
1. God in de hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.
God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;
de strijd heeft thans een einde.
 
Gebed
 

DIENST VAN HET WOORD
 
Eerste lezing (Deuteronomium 4: 32-40)
 
L. 654, 1, 4 en 6
1  Zingt nu de Heer, stemt allen in
met ons die God lofzingen,
want Hij deed ons van het begin
verrukkelijke dingen.
Hij heeft het menselijk geslacht
in 't licht geroepen en bedacht
met louter zegeningen.
4  Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.
 
6  Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leven!
 
Alleluia
Alleluia. De rechterhand van de Heer verheft mij, de rechterhand van
de Heer doet machtige daden. Alleluia!
 
Evangelie (Johannes 15, 1-8)



 
L 721, 1 (Orgelvers)
 
Verkondiging
 
Meditatief orgelspel
 
Geloofsbelijdenis
V. Ik geloof in God, de Vader
G. Hij is de Bron van alle leven en houdt van alles wat bestaat.
V. Ik geloof in Jezus, zijn Zoon. Hij was mens zoals wij. In Hem

was God midden onder de mensen.
G. Hij was goed tot het uiterste. Daarom verrees Hij tot nieuw

leven en blijft Hij voor ons een licht en een voorbeeld.
V. Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap

brengt voor iedereen en alle tijden.
G. Door zijn spoor te volgen kunnen wij vrede en eenheid

bewerken tussen alle mensen.
V. Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven en die in

volheid aanwezig was in Jezus Christus.
G. Door die Geest te laten werken in onze gemeente en in de

 samenleving geloven wij dat het goede zal zegevieren en Gods
Koninkrijk zal komen.

 
DIENST VAN DE GEBEDEN

 
Voorbeden
Na iedere voorbede bidden wij samen: Gij, nabije God, verhoor ons
gebed
 
Slotlied 656
1. Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier;
gij zijt de ranken, dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier. Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
 
2. Ranken onvruchtbaar, die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
zij moeten branden. Dus blijft in Mij, Ik blijf in u,
‘t is waarheid wat Ik zeg.
Zingt voor de Zoon, want Zijn woord is Uw weg.
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u, ‘t is waarheid wat Ik zeg.
 
3. Laat dan Mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn;
blijft in Mijn liefde, zoals Ik in de Vader blijf:
gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn
en al wat gij de Vader vraagt, zal u gegeven zijn.
 



Zending en zegen
 
Afsluitend orgelspel
 
 


