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VOORBEREIDING
v: In de naam van de Vader, de Zoon en Heilige Geest.
g: Amen.
v: Onze hulp is in de naam van Heer
g: die hemel en aarde gemaakt heeft.
v: Voorbereidingsgebed

… vergeef ons al wat wij misdeden
g: opdat wij weer in vrede leven.
v: Amen.
 
ANTIFOON

Verkondig dit met luid gejuich, laat het horen, laat weten tot aan de einden
der aarde: 'De Heer koopt zijn dienaar Jakob vrij!' Halleluja!

 
INTROÏTUSPSALM

Psalm 66: 1 en 2
1  Breek, aarde, uit in jubelzangen,
 Gods glorierijke naam ter eer.
 Laat van alom Hem lof ontvangen.
 Geducht zijn uwe daden, Heer.



 Uw tegenstanders, diep gebogen,
 aanvaarden veinzend uw beleid.

 
Heel d' aarde moet uw naam
verhogen,

 psalmzingen uwe majesteit.
 
2  Komt, ziet nu de geduchte werken
 die God aan mensen heeft gedaan;
 Hij stelde aan de waat'ren perken,
 droogvoets zijn zij erdoor gegaan.

 
Laat zich ons hart in Hem
verblijden:

 God houdt de volken in het oog.
 Zijn rijk is over alle tijden.
 Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.
 
ANTIFOON
 
KYRIE EN GLORIA
v: Heer, ontferm U.
g: Christus, ontferm U. Heer, ontferm U.
 
 

Gloria: Lied 302: 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.
 
GROET
v: De Heer zij met u,
g: en met uw geest.
 
COLLECTAGEBED
 
LEZING UIT OUDE TESTAMENT

Jesaja 45: 15-19
Voorwaar, u bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, die redding
brengt. De ambachtslieden met hun godenbeelden staan te schande en worden
gehoond, ze worden samen te schande gemaakt. Maar Israël wordt door de Heer
gered, hij brengt redding voor eeuwig. Jullie staan niet te schande en worden niet
gehoond, in alle eeuwigheid niet. Dit zegt de Heer, die de hemel geschapen heeft -
hij is God! -, die de aarde gemaakt en gevormd heeft en die haar heeft gegrondvest
- niet als chaos schiep hij de aarde, maar om te bewonen heeft hij haar gevormd: Ik
ben de Heer, er is geen ander. Ik heb niet in het verborgene gesproken, ergens in
een duister oord, ik heb Jacobs nageslacht niet gevraagd: ‘Zoek mij in de chaos.’
Nee, ik ben de Heer, al wat ik zeg is rechtvaardig, wat ik aankondig is waarachtig.
 
GRADUALEPSALM

Psalm 107: 1, 3 en 4



1  Gods goedheid houdt ons
staande

 zolang de wereld staat!
 Houdt dan de lofzang gaande
 voor God die leven laat.
 Al wie, door Hem bevrijd
 uit ongastvrije streken,
 naar huis werd heengeleid,
 zal van zijn liefde spreken.
 
 
 
3  Zij moeten God aanbidden,
 rondom zijn altaar staan,
 omdat Hij in hun midden
 zijn wonder heeft gedaan;
 maaltijd en lafenis

 
meer dan zij durfden
dromen;

 de last van hun gemis
 heeft Hij hun afgenomen.
 
4  Laat ons nu voor den Here
 zijn goedertierenheid
 toezingen en vereren
 de God die ons bevrijdt.
 Want wie zijn hulp verlangt,
 Hem aanroept in gebeden,
 verlost Hij uit de angst
 en leidt Hij tot den vrede.
EPISTELLEZING

1 Johannes 4: 10-16
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 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.
 
ZONDAGSLIED

Lied 612
1  Wij komen als geroepen
   en aan het licht gebracht.
   Het leven te begroeten
   heeft God ons toebedacht.
   Wij komen als geroepen,
   getekend met een naam
   van ongeweten toekomst,
   de mede-erfgenaam.
 
2  Geroepen om te leven,



   gehouden aan zijn woord
   van uitgesproken vrede,
   van liefde ongehoord.
   Herboren, uitgetogen,
   uit de toevalligheid,
   bestemd voor de genade,
   het donker al voorbij!
 
3  Getekend voor ons leven,
   als kind’ren van het licht,
   gezaaid op hoop van zegen,
   de dag als vergezicht.
   God, breng ons zelf op adem,
   en treed in ons bestaan.
   Bezegel onze vreugde,
   Hier met uw eigen Naam!
 
PSALMWOORD
v: Laten zij de Heer loven om zijn trouw,

om zijn wonderen aan mensen verricht. Halleluja!
g: Halleluja!
 
EVANGELIELEZING

Johannes 15: 9-17
Zoals de vader mij heeft liefgehad, zo heb ook ik jullie liefgehad. Blijft in mijn
liefde. Wanneer jullie mijn geboden bewaren, dan blijf je in mijn liefde, zoals ik de
geboden van mijn vader bewaard heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik
jullie gezegd, opdat ik mijn vreugde in jullie zal hebben en opdat jullie vreugde
volledig zal zijn. Dit is mijn gebod: dat jullie elkaar liefhebben, zoals ik jullie heb
liefgehad. Niemand heeft groter liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn
vrienden. Jullie zijn mijn vrienden, wanneer je doet wat ik jullie opdraag. Ik noem
jullie geen slaven meer,  want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Ik heb jullie
vrienden genoemd,  want alles wat ik gehoord heb van mijn vader heb ik jullie
doen weten. Niet jullie hebben mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen en
jullie opgedragen om te gaan en vrucht te dragen  en jullie vrucht is blijvend,  want
wat je de vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het jullie geven. Dit draag ik jullie
op: hebt elkander lief.
g: Lof zij Christus in eeuwigheid.
 
CREDO

Lied 827
1  Mensen, wij zijn geroepen om te leven!
 Hoog is de hemel boven ons verstand
 en onder onze voeten hier beneden

 
de goede grond, het groene
moederland.

 
2  God onze toekomst, God is onze Vader,
 Hij is het licht voor onze dagen uit.
 De hele wereld leeft van zijn genade,
 Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd.
 
3  Abraham heeft Hij eerst zijn woord

gegeven,
 dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad,
 om zo de toekomst tegemoet te leven



 wanneer de grote oogst te velde staat.
 
4  Ja, wij zijn allen erven der belofte,

 kinderen van de dag die komen zal,
 als Hij, de Zoon, de Zon, daalt uit de hoogte,
 roepend van recht en vrede overal!
 
PREDIKING
 
LIED NA DE PREDIKING

Lied 791: 1, 2, 3 en 4
1  Liefde, eenmaal uitgesproken
   als uw Woord van het begin,
   Liefde, wil ons overkomen
   als geheim en zegening.
 
2  Liefde, die ons hebt geschapen,
   vonk, waarmee Gijzelf ons raakt,
   allesoverwinnend wapen,
   laatste woord, dat vrede maakt.
 
3  Liefde luidt de Naam der namen
   waarmee Gij u kennen laat.
   Liefde vraagt om ja en amen,
   ziel en zinnen metterdaad.
 
4  Liefde waagt zichzelf te geven,
   ademt op van goede trouw.
   Liefde houdt ons in het leven, -
   daarop hebt Gij ons gebouwd.


GEBEDEN

Dankgebed
Voorbeden
Responsie na voorbeden: Lied 368 c

Doe lichten over ons, uw aangezicht.
Stil gebed

Onze Vader, die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
gelijk in de hemel, alzo ook op aarde,
geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want U is het rijk en de kracht
en de heerlijkheid, in eeuwigheid.
Amen.
 
SLOTLIED

Lied 657
1  Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht
   om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht:
   elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank.
   De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank.
 



2  Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
   het lied op and're lippen draagt mij dan door de nacht.
   Door ademnood bevangen of in verdriet verstild:
   het lied van Uw verlangen heeft mij aan 't licht getild!
 
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.
 
4  Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop.
   Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt.
   Het zingt van vergezichten, het ademt van Uw Geest.
   In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.
 
ZEGEN
g: Amen.
 
ORGELSPEL
8
 


