
Orde voor de zondagse eredienst  

in de Protestantse kerk van Wehl  

Muziek  

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)  

VOORBEREIDING  

De kaarsen worden aangestoken  

Stilte  

Aanvangslied (de gemeente gaat staan) 217: 1,2,3,4 

 

Bemoediging en groet  

V Onze hulp is in de naam van de Heer,  

A die hemel en aarde gemaakt heeft.  

V Zijn genade en vrede zij met u allen.  

A Amen. (de gemeente gaat zitten)  

Inleiding  

Kyriegebed 

Glorialied 653: 1,5,7  

SCHRIFT  

Gebed  

Schriftlezing: Johannes 15: 1-8 

Lied 791: 1,2,3 

Tekst Bonhoeffer: Nachtelijke stemmen in Tegel  

Lied 791: 4,5,6 

Overdenking  

Muziek  



Lied  Op weg naar de vrijheid ( melodie psalm 121)  

 

Je komt de vrijheid op het spoor, 
trouw aan die ene stem, 
op zoek, geleid door hem, 
standvastig, kalm en onverstoord: 
geheim om uit te leven 
en uitzicht van Godswege. 
 
Door wat je drijft, in wat je doet, 
Bezield door wat je drijft, 
Gesterkt door wat beklijft, 
Ga je de vrijheid tegemoet: 
het spel is op de wagen 
je wordt door God gedragen. 
 
Je hebt de vrijheid aangeraakt, 
niet verder reikt je kracht. 
De avond valt, de nacht. 
Maar hij die niet, die nooit verzaakt, 
Hij zal het licht bewaken, 
je taak je droom volmaken.  
 
Tekst:  René van Loenen 

Tekst: Amanda Gorman 

TOEWIJDING  

Pastorale mededelingen  
 

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (oecumenisch)  

Onze Vader die in de hemel zijt,   

uw naam worde geheiligd,   

uw Koninkrijk kome,  

uw wil geschiede,   

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood;  

en vergeef ons onze schulden,   

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking,   

maar verlos ons van de boze.  

Want van U is het Koninkrijk   

en de kracht en de heerlijkheid  



in eeuwigheid. Amen.  

Collecten: 1. diaconie; 2. kerk; 3. wisselend (bij de uitgang) 

Slotlied (de gemeente gaat staan)  974: 1,2,5 

Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’) 

 
 

Lied: 708: 1,6 Wilhelmus  

Muziek 


