
               Onze Vader in de hemel, 
            laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
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DE VOORBEREIDING 

 
ORGELSPEL 

MORGENLIED - LB  Gezang 221  

WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

- gemeente gaat staan - 

STILTE 

DREMPELGEBED 

 O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 

 O. …….. 

  door Jezus Christus, onze Heer. 

 G. AMEN! 

 

AANVANGSLIED -  LB 663  

VREDEGROET  

 V. Vrede zij met u allen! 

 G. VREDE OOK MET U! 

- gemeente gaat zitten - 

GEBED OM ONTFERMING 

na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 



 

 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 

  en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 

 G. AMEN! 

 

LOFLIED - LB 305 

 

DE SCHRIFT GEOPEND 

GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 

EERSTE SCHRIFTLEZING – 1 Sam. 12: 19b-24 

En het volk zei tot Samuël: `Bid voor uw dienaren tot Jahwe uw God dat het 
niet onze dood wordt, nu wij bij al onze zonden ook nog misdaan hebben 
door een koning te vragen.'   
Maar Samuël zei tot het volk: `Ook al hebt u dit kwaad gedaan, u hoeft niet 
bevreesd te zijn, zolang u Jahwe niet verlaat en Hem dient met heel uw 
hart.   
Verlaat Hem niet om achter nietswaardigheden aan te lopen: 
zij kunnen niet helpen en niet bevrijden, want ze zijn niets waard.   
Jahwe zal zijn volk niet verwerpen, omwille van zijn grote naam, want Hij 
heeft besloten van u zijn volk te maken.   
Er is ook geen sprake van dat ik tegen Jahwe zal zondigen door niet langer 
voor u te bidden.  
Ik zal u de goede en rechte weg blijven wijzen.   
Maar u moet Jahwe vrezen en Hem trouw en met heel uw hart dienen;  
u ziet toch de grote dingen die Hij voor u gedaan heeft!   
Volhardt u echter in uw boosheid, dan wordt u weggevaagd, u en uw 
koning!'  
 

LIED – LB 119: 1, 2,  

 

TWEEDE SCHRIFTLEZING – Johannes 14:15,21 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 
 'Als gij mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden.  
Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere helper geven om voor altijd 
bij u te blijven: 
 de Geest van de waarheid voor wie de wereld niet ontvankelijk is omdat zij 
hem niet ziet en niet kent. 
 Gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn.'  
Ik zal u niet verweesd achterlaten:  
Ik keer tot u terug. 
 Nog een korte tijd en de wereld ziet mij niet meer;  
gij echter zult mij zien, want ik leef en ook gij zult leven.  
Op die dag zult gij weten, dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u.  
Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen,  
hij is het die mij liefheeft. 
 En wie mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden;  
ook ik zal hem beminnen en ik zal mij aan hem openbaren.' 
 

LIED – LB 119: 3 

VERKONDIGING 

STILTE 

ORGELSPEL 

LIED – LB 675 

 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN 

GEBEDEN 

 

Dankgebed  Voorbede  Stil gebed 

 

  

 

 


