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ORDE VOOR DE DIENST 
op zondag 16 mei 2021 in de Slangenburgse kerk

zevende zondag van Pasen
Wezenzondag

Thema: SAMEN ZOEKEN

VOORBEREIDING

Orgelspel 

Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst)
De kaarsen worden aangestoken

Lied: LB 868: 1 en 2

1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Kom allen saam, psalmzing de heilige naam,
loof al wat ademt de Here.

2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ’t licht als op adelaarsvleugelen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is de naam van de Heer,

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Zijn genade en vrede zij met u allen. 
Amen.

Inleiding

Kyriegebed

Glorialied: LB 864: 1, 3 en 5

1 Laat ons de Heer lofzingen,
juich, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

3 Zou ooit een vrouw vergeten
’t kind dat zij in zich droeg,
er niet van willen weten,
wanneer het naar haar vroeg?
Al zou u ook begeven
uw moeder vroeg of laat,
de Heer zweert bij zijn leven,
dat Hij u niet verlaat.
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5 Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

SCHRIFT
Gebed: LB 894 (gesproken)

Lezing OT: Hooglied 6: 1-3
Meisjes: Waar is je lief naartoe gegaan, mooiste van alle vrouwen,

waar is je lief naartoe gegaan? Laten we hem samen zoeken.
Zij: Mijn lief is naar zijn tuin gegaan, naar zijn balsemtuin beneden.

Daar wil hij weiden, daar wil hij lelies plukken.
Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij.
Hij weidt tussen de lelies.

Lied: LB 900

Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante; solo Dios basta.

Vertaling: Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vansthoudt komt niets tekort, God alleen is genoeg.

Lezing NT: Handelingen 1: 12-14
Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad,
op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het boven-
vertrek waar ze verblijf hielden: Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Tomas,
Bartolomeüs en Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Simon de IJveraar en Judas, de zoon van
Jakobus. Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria,
de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Lied: LB 900

Evangelielezing: Johannes 17: 14-26
Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik
niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt
beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen
dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de
wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid
geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven.
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de
wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven
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hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de
wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid
zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaar-
dige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun
uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen
zal zijn en ik in hen.

Lied: LB 900

Preek

Orgelspel 

Lied: LB 886

1 Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.

2 Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
dat mijn wil voor eeuwig zij
d’ Uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

TOEWIJDING
Gebeden

Slotlied: LB 871

1 Jezus zal heersen waar de zon
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

2 Het lied in alle talen zal
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die zijn naam omringt.

3 Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijdt,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

4 Laat loven al wat adem heeft,
de koning die ons alles geeft.
O aarde, om dit nieuw begin,
stem met het lied der engelen in.

Wegzending en zegen 

Orgel
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