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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 
We zingen: NLB 216: 1 (allen), 2 (cantorij) 
 

Stilte 
 

Groet en Bemoediging 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van 
 Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap 
 van de Heilige Geest. 
Gemeente: Amen 
 

Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende 

Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 
 

Drempelgebed 
Voorganger: 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. 
Gemeente: Help ons elkaar en onszelf te zien als mensen van U, 
 geliefd en gekend, waardevol in Uw ogen. 
Voorganger: 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. 

Gemeente: Amen 
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We zingen: NLB 216: 3 (allen) 

We gaan zitten 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 
Inleiding 
 
We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld 
na de woorden: zo bidden wij, zingen wij: 
 
Kyrië: NLB 301k 
 

Gloria: (melodie NLB 281) 
1. Wij zingen tot Uw lof en eer; geprezen zij Uw goedheid, Heer: 

 Glorie – Halleluja! 
 

2. U ziet in liefde naar ons om bij alles wat ons overkomt: 

 Glorie – Halleluja! 
 

3. Met liefde worden wij omringd. Vandaar dat Uw gemeente zingt:  

 Glorie – Halleluja!  

 

DE BIJBEL GAAT OPEN 
 

In het midden van de gemeente 
 
We zingen: NLB 322: 1 en 2 
 

Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
We lezen: Deuteronomium 6: 1 – 9 
 
We zingen: NLB 320: 1 (allen), 2 en 3 (cantorij), 4 en 5 (allen) 
 
We lezen: Johannes 13: 31 – 35 
 
We zingen: NLB 636 eenstemmig: 1 (cantorij), 2 en 3 (allen) 
 
Overweging 
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We zingen: Wij gaan op in uw aanbod 1e keer cantorij, 2e keer allen 
 

Wij gaan in op uw aanbod, wij gaan mee in uw spoor 
Wij gaan verder in liefde, gij leidt ons door uw woord 
Wij gaan in op uw aanbod, wij gaan mee in uw spoor 
Wij gaan verder in liefde, gij leidt ons door uw woord 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen 
 
Collecte 
 

Dankgebed – voorbeden – stil gebed 
 
Onze Vader 
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 verzoe-

king, maar verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk en de 

kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, amen. 

 
De kinderen komen terug uit de nevendienst 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 
We zingen: NLB 791: 1 en 3 (cantorij), 2, 4, 5 en 6 (allen, cantorij 
meerstemmig) 
 
Zegen 
 
Voorganger: … 
Gemeente: Amen, amen, amen (gezongen) 


