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Welkom en mededelingen 

Bemoediging en groet 

Onze hulp is in de naam van de Heer
 DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

In naam van God die in ons gelooft
die op ons hoopt, die ons lief heeft.
PROBEREN OOK WIJ TE GELOVEN,
TE HOPEN, LIEF TE HEBBEN.

Liefde en Vrede van God, onze bondgenoot
van de Zoon, onze broeder, 
en van de Geest, 
die ons – hier en thuis – op afstand met elkaar verbindt.   

Aanvangslied: Lied 663 : 1 en 2   

1. Al heeft Hij ons verlaten, 2. Al is Hij opgenomen,
Hij laat ons nooit alleen. houd in herinnering,
Wat wij in Hem bezaten dat Hij terug zal komen,
is altijd om ons heen zoals Hij van ons ging. 
Als zonlicht om de bloemen Wij leven van vertrouwen,
een moeder om haar kind. Dat wij zijn majesteit
Teveel om op te noemen van oog tot oog aanschouwen 
zijn wij door Hem bemind. In alle eeuwigheid. 

Drempelgebed

Thema van de dienst: Wezenzondag  – ‘bidden voor elkaar’ 



Morgenlied: 213 : 1 en 2 

1. Morgenglans der eeuwigheid, 2. Laat als milde morgendauw 
licht aan ‘t eeuwig licht onttogen, uw genade tot ons komen
stel ons deze ochtendtijd en de dorstige landouw 
uwe heerlijkheid voor ogen, van ons leven overstromen, 
en verdrijf door uwe macht ja, verkwik ons door uw troost 
onze nacht! Onverpoosd. 

Kyriegebed 
 
Glorialied: Lied 305 : 1, 2 en 3  

1. Alle eer en alle glorie 2. Alle eer en alle glorie 
geldt de luisterrijke naam! Geldt de Zoon, de erfgenaam!
Vier de vrede die Hij heden Als genade die ons toekomt 
uitroept over ons bestaan. Is Hij onze nieuwe naam. 
Aangezicht vol van licht, Licht uit licht, / vergezicht, 
zie ons vol ontferming aan! 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! 

 Gebed bij de opening van de bijbel

Inleiding op de lezing uit Johannes

Bijbellezing:  Johannes 17, 14-26  (in de versie van Nico ter Linden)  

Zingen: Lied 653 : 1 en 4 

1. U kennen, uit en tot U leven, 4. Gij zijt het licht van God gegeven,
Verborgene die bij ons zijt, een zon die nog haar stralen spreidt, 
zolang ons ‘t aanzijn is gegeven, wanneer het nacht wordt in ons leven,
de aarde en de aardse tijd, wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O Christus, die voor ons begin O licht der wereld, zie er is 
en einde zijt, der wereld zin! Voor wie U kent geen duisternis. 

 Overdenking  

Orgelspel



Lied  686 : 1 en 3  

1. De Geest des Heren heeft 3. De Geest die ons bewoont 
een nieuw begin gemaakt, verzucht en smeekt naar God 
in al wat groeit en leeft dat Hij ons in de Zoon 
zijn adem uitgezaaid. Doet opstaan uit de dood. 
De Geest van God bezielt Opdat ons leven nooit 
wie koud zijn er versteend, in weer en wind bezwijkt, 
herbouwt wat is vernield kom Schepper Geest, voltooi 
maakt één wat is verdeeld. wat Gij begonnen zijt.  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader  

Mededelingen + toelichting op de collecte

Slotlied:  lied 416  

1, Ga met God en Hij zal met je zijn, 2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen bij gevaar, in bange tijden, 
met zijn raad en troost en zegen, over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren, tot wij weer elkaar ontmoeten,
in de dood je leven sparen. In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn. Ga met God en Hij zal met je zijn. 

ZENDING EN ZEGEN 

In ons hart en in ons huis 
DE ZEGEN VAN GOD 

In ons komen en in ons gaan 
DE VREDE VAN GOD

In ons leven, op onze zoektocht
DE LIEFDE VAN GOD 

Bij het einde, nieuw begin 
DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN. 
AMEN. 

.  
 
  
Orgelspel


