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VOORBEREIDING

Muziek
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
Kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 328

Gij, wacht op ons totdat wij opengaan voor U.
Wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt.
Stem ons af op uw stem, stem ons af op uw stem,
op uw stilte. 

Stilte    

Bemoediging en groet

Inleiding

Kyriegebed: afgesloten met: LB 293

refrein: Hoor mijn stem, Heer, hoor mij roepen: 
Heer, ontferm u, geef mij antwoord!

voorzang: Mijn hart herhaalt wat Gij mij zegt:
‘Zoek dan het licht van mijn ogen!’
Zoeken zal ik, Heer, 
het licht van uw ogen.
Houd uw gezicht voor mij niet verborgen.

refrein

Glorialied: LB 305

1 Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke NAAM! 
Viert de vrede die Hij heden 
uitroept over ons bestaan. 
Aangezicht vol van licht, 
zie ons met ontferming aan! 

2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan!

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest, die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 
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SCHRIFT
Psalmgebed: Psalm 71

Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande,
red en bevrijd mij, doe mij recht, hoor mij en kom mij te hulp.
Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan.
U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent u. 

Halleluja

Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken,
uit de greep van wrede onderdrukkers.
U bent mijn enige hoop, HEER, mijn God, van jongs af vertrouw ik op u.
Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, 
u wil ik altijd loven.
Voor velen ben ik een teken, u bent mijn veilige schuilplaats.
Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.

Halleluja (+ gezongen Halleluja)

Verstoot mij niet nu ik oud word, verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt.
Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen,
ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten, jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’
God, blijf niet ver van mij, mijn God, kom mij haastig te hulp,
laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken,
wie mijn ongeluk zoeken, met schande worden bedekt.
Ik blijf naar u uitzien, altijd, u lof brengen, meer en meer.

Halleluja (+ gezongen Halleluja)

Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid,
van uw reddende daden, dag aan dag, hun aantal kan ik niet tellen.
Spreken zal ik over uw macht, HEER, mijn God,
de rechtvaardigheid roemen van u alleen.
God, u onderwees mij van jongs af aan, en steeds nog vertel ik uw wonderen.
Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm.
Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, u hebt grootse daden verricht.
God, wie is aan u gelijk?
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Halleluja (+ gezongen Halleluja)

U hebt mij doen zien veel ellende en nood – 
laat mij nu herleven, laat mij herrijzen uit de diepten van de aarde.
Verhoog mij in aanzien, omgeef mij met uw troost.
Dan zal ik u loven bij het spel op de harp, u en uw trouw, mijn God.
Ik zal voor u zingen bij de lier, Heilige van Israël.
Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.
Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken: 
wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.

Halleluja (+ gezongen Halleluja)

Lied: Lied 163 (uit ZZZ)

Als er voor de armen geen voedsel meer is
en er geen erbarmen voor naamlozen is:
waar zijt Gij dan, God, waar zijt Gij dan?
Breek de duisternis.

Als er voor verdrukten geen vrijheid meer daagt
en voor al wie vluchten geen thuiskomst bestaat:
waar zijt Gij dan, God, waar zijt Gij dan?
Is het al te laat?

Als wij voor elkander weer borg willen staan,
dan zal er een andere wereld ontstaan:
in mensen spreekt Gij, in mensen spreekt Gij
uw helende Naam!

Evangelielezing: Johannes 17: 1-13
Zo sprak hij. Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de tijd
gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft
van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u hem gegeven hebt
het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware
God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond
door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw
majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij
waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze hebben uw woord bewaard, en nu
begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u
ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van
u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden.
Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven,
omdat zij van u zijn – alles wat van mij is, is van u, en alles wat van u is, is van mij – en
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omdat in hen mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga
naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de
naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. Zolang ik bij hen
was heb ik hen door uw naam, die u mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen
van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in
vervulling ging. Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld ben, opdat zij
vervuld worden van mijn vreugde. 

Lied: LB 671

1 Nu bidden wij de heilige Geest
om een recht geloof het allermeest,
dat Hij ons verblijde en ons bevrijde
en aan ’t einde ons naar huis geleide. Kyrieleis.

2 Geef, kostbaar licht, ons uw helderheid,
dat wij Christus kennen voor altijd.
Leer Gij ons te bouwen op die getrouwe,
die ons ’t vaderland heeft doen aanschouwen. Kyrieleis.

3 Geef, heilige liefde, uw overvloed,
doe ons hart ontvlammen in uw gloed,
dat wij een van zinnen elkaar beminnen,
alle twist en tweedracht overwinnen. Kyrieleis.

4 Geef, hoogste Trooster in alle nood,
dat wij nimmer vrezen schande of dood,
dat wij niet versagen ten laatste dage,
als de vijand zelf ons aan komt klagen. Kyrieleis.

Overdenking

Muziek

Lied: Lied 735 (ZZZ)

Wij wachten op de Geest beloofd,
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom, Geest van God, daal in ons neer.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als wind die waait waarheen zij wil,
die komt en gaat en ons vervult.
Kom, Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als krachtig, dansend vlammenspel,
dat loutert, reinigt en herschept.
Kom, Geest van God, en vuur ons aan.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als duif die hart en ziel doorstraalt,
wanneer zij zilver in ons daalt.
Kom, Geest van God, zo vederlicht.
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Wij wachten op de Heil’ge Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom, Geest van God, geef goede raad.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als wolk nabijheid overdag,
een sterrenmantel in de nacht.
Kom, Geest van God, wees om ons heen.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als taal die mensentalen bindt
tot weg naar onderling begrip.
Kom, Geest van God, laat ons verstaan.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als Geest die zeven gaven brengt
tot hulp en steun voor onderweg.
Kom, Geest van God, breng uw geschenk.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als adem van het leven zelf,
die dode stof tot leven wekt.
Kom, Geest van God, blaas leven in.

Wij wachten op de Geest beloofd,
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom, Geest van God, daal in ons neer.

TOEWIJDING

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: Veni lumen cordium
Vertaling: Kom, Schepper Geest, kom, licht van onze harten

Wegzending en zegen

Muziek
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Het lied van vertrouwen, van Michel van der Plas

Laten wij blijven geloven en hopen
op het ons eenmaal verlossende licht,
met onze oren en ogen wijd open
en op het leven van Jezus gericht.

Laten wij rechtstaan in rampen en rouwen,
in de verdrukking, de haat en de hoon.
Laten wij kalm en standvastig vertrouwen
op de bevrijdende macht van Gods Zoon.

Laten wij dit met elkaar blijven zingen,
als we straks ronddolen in een woestijn
waar ons geen kerken meer zullen omringen
en waar we eenzaam en zonderling zijn.

Laten wij wachten op zijn taal en teken
dat ons naar Hem en zijn Vader geleidt;
Hij zal ons woord zijn, en als we dat spreken
zullen wij leven in eeuwigheid.
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