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ORDE VAN DIENST 
SLANGENBURGSE KERK 

9 mei 2021 
 
 
Pianospel 
 
Welkomstwoord en mededelingen (ouderling van dienst) 
 

VOORBEREIDING 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Drempelgebed 
O  God die van mensen houdt,  
 op de drempel van deze dienst  
 komen we bij U,  
 met alles waar we blij mee zijn,  
 en alles wat ons verdrietig maakt,  
 met alles wat wij hebben  
 en met alles wat we missen,  
 met onze mooie en onze donkere kanten,  
 met alles wat ons lukte en alles waarin we faalden.  
G  HELP ONS ELKAAR EN ONSZELF TE ZIEN  
 ALS MENSEN VAN U, GELIEFD EN GEKEND,  
 WAARDEVOL IN UW OGEN.  
O  Geef dat wij leren zien wat goed en heilzaam is  
 en maak ons vrijmoedig.  
 Troost ons, genees ons en bevrijd ons.   
 Geef ons een hart om van mensen te houden,  
 van anderen zo goed als van onszelf.  
G  AMEN. 
 
Stilte 
 
Aanvangslied: LB 216: 1, 2 en 3 
 
Bemoediging en groet 
V Onze hulp is de naam van de Heer, 
A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V Zijn genade en vrede zij met u allen. 
A Amen. 
 
Inleiding 
 
Kyriegebed, na ‘bidden wij’: LB 301g 
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Glorialied: Als een vader, als een moeder (melodie: LB 575) 
 
Als een vader – als een moeder 
staat U in voor ons bestaan 
en bent – meer dan wij vermoeden – 
met ons wel en wee begaan. 
U omgeeft ons met Uw zorgen,  
gisteren, vandaag en morgen. 
Daarvoor zeggen wij U dank,  
nu en heel ons leven lang. 
 

Als een moeder – als een vader  
draagt U ons het leven door;  
zelfs door schande en door schade  
toont U dat U bij ons hoort. 
Op al onze levenswegen  
komen wij U steeds weer tegen. 
Daarvoor geven wij U, Heer,  
alle lof en alle eer. 

SCHRIFT 
Gebed, afgesloten met LB 333 
 
Lezing Oude Testament: Jesaja 45: 15-19 
 
Lied: Psalm 33: 1, 2 en 8 
 
Evangelielezing: Johannes 15: 9-17 
 
Lied: LB 974: 1, 2 en 5 
 
Preek 
 
Pianospel 
 
Lied: Als de liefde maar blijft winnen, komt het allemaal wel goed (Daniël Lohues) 
 
Zolang de oostenwind blijft waaien, 
zullen bladeren blijven vallen. 
Zolang de boer zal blijven zaaien, 
zal de molen blijven draaien. 
Zolang de zon zal blijven schijnen, 
komen bloemen uit de knop. 
En als de kippen blijven leggen, 
komen kuikens uit de dop. 
 

Zolang het vuur zal blijven branden, 
schieten vonken naar de sterren. 
Zolang de zee rolt op de stranden 
en er werk komt uit de handen, 
zolang de kinderen maar blijven zingen 
en alles gaat zoals het moet 
en als de liefde maar blijft winnen, 
komt het allemaal wel goed.

Zolang de lente maar blijft komen, 
dan de zomer en dan de herfst 
en als de winter maar blijft dromen 
van nieuwe bladeren aan de bomen, 
zolang de maan gewoon blijft zorgen 
voor zilveren licht en eb en vloed 
en als de liefde maar blijft winnen, 
komt het allemaal wel goed. 
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TOEWIJDING 
 

Pastorale mededelingen 
 
Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
 
Slotlied: LB 791: 1, 2, 3 en 6: Liefde, eenmaal uitgesproken 
  
Wegzending en zegen (afgesloten met een gezongen ‘Amen’) 
 
Pianospel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


