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Muziek 
 
Welkomstwoord en mededelingen 
 
VOORBEREIDING 
 
De kaarsen worden aangestoken 
 
Gedicht  
 
Stilte 
 
Aanvangslied 216   (de gemeente gaat staan) 

 
 
2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
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3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 
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. 

   (de gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding  
 
Gebed om Gods betrokkenheid bij deze wereld 
 
Glorialied LB 103e 
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SCHRIFT 
 
Gebed 
… hoor ons als we samen zingen  681 
 

 
Vertaling: Kom, heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde. 
 
Evangelielezing Johannes 15:9-17 

9-10Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe 
wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik 
heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn 
liefde heeft mij altijd geleid. 

11Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde 
vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. 

12Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van 
jullie houd. 13Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil 
sterven voor zijn vrienden. 
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14Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je 
vraag. 15Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie 
vrienden. Want dienaren weten niet alles van hun heer. Maar 
aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn Vader 
gehoord heb. 

16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie 
uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te 
gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. De Vader zal jullie 
alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. 17Dit 

vraag ik van jullie: houd van elkaar. 

Lied 568a 

 
Vertaling: Waar vriendschap en liefde is, daar is God.  
 
Overweging 
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Lied Lean on me van Sandro Cavazza 
 
If you're feeling down and all alone 
And you got no where to go 
Lets have a little conversation 
 
'Cause every time I'm feeling low 
I swinged it up till I'm good to go 
It don't have to be complications 
If your smi-i-ile had been washed away 
If you cry-aye-aye almost every day 
You'll always have a friend in me 
 
When you're lost 
When you're scared 
When you're broke beyond repair 
You can lean on me 
You can lean on me 
 
When you're sad and insecure 
You can't take it any more 
You can lean on me 
You can lean on me 
 
If you feel like no one cares 
And the winds are blowing everywhere 
Like you got no destination 
You know you can always be yourself 
You can always call for help, yeah 
And we will find your inspiration 
My friend 
 
When you're lost 
When you're scared 
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When you're broke beyond repair 
You can lean on me 
You can lean on me 
 
When you're sad and insecure 
You can't take it any more 
You can lean on me 
You can lean on me 
 
Lean on me 
Lean on 
 
La, La-la-la 
La-la-la 
La-la-la 
La-la-la-la-la, la 
You can lean on me (La-la-la-la-la, la) 
 
When ever you're down on your knees and in sorrow 
And thinking there ain't no tomorrow 
You can lean on me 
Lean on, lean on, lean on me 
 
 
TOEWIJDING 
 
Pastorale mededelingen 
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Gebeden:  
 
Kaarten en kaarsen 
Er staan drie kaarsen met daarvoor een mand. De 
middelste mand mag de handen doen, waarop we de 
namen van onze naasten en geliefden hebben 
geschreven.  
In de linker mand mag je de handen doen waarin we 
opgeschreven hebben waar we ons, wat de wereld betreft, 
zorgen over maken. 
In de rechter mand mag je de voeten doen waar je 
opgeschreven hebt welke stappen je zelf wilt zetten.  
Je mag een waxinelichtje aansteken met behulp van een 
aansteekkaars en deze ergens neerzetten op de tafel.  
 
Ondertussen zingen of neuriën we  Als alles duister is 
(598).  
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Uitgesproken gebed 
 
Onze Vader, die in de hemelen 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 May the road rise to meet you door Marjo en Norah 
 
(de gemeente gaat staan) 
 
Refrain: 
May the road rise to meet you 
May the wind be at your back 
May the sunshine warm upon your face 
May the rain fall softly on your fields 
And until we meet again 
May you keep safe in the gentle, loving arms of God. 
 
verse 1 
For everything there is a season 
A time for meeting, a time to say goodbye 
In all things, God is near 
Always guiding your way. 
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(refrain) 
 
verse 2 
For everything there is a season 
A time for loving, a time for letting go 
In all things, God is near 
Always guiding your way. 
 
(refrain)  
  
Wegzending en zegen  
 
Refrain: 
May the road rise to meet you 
May the wind be at your back 
May the sunshine warm upon your face 
May the rain fall softly on your fields 
And until we meet again 
May you keep safe in the gentle, loving arms of God. 
 
 
 
 
 


