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Orde van dienst
Welkom door de ouderling van dienst – Stil gebed – aankondiging
aanvangslied
Lied 971: 1 en 2
1 Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus’ kerk.

Votum en groet
Gebed van de zondag
Lied 971: 3
3 De Heilige Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit.
De Vader zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Gebed om ontferming

2 God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan.

Glorialied 304: 1, 2 en 3
1 Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!

2 Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!

3 Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

1ste Schriftlezing: DEUTERONOMIUM 4: 31 – 40
31 Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het
verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.
32 Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat God de mens op aarde schiep, en
doorkruis de hele wereld van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets geweldigs
ooit voorgekomen, heeft men ooit iets dergelijks vernomen?
33 Is er ooit een volk geweest dat net als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord
en dat heeft overleefd?
34 Is er ooit een god geweest die het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen waarover
een ander volk macht uitoefende, en die dat deed met grootse daden, met tekenen en wonderen
en felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op angstaanjagende wijze-zoals u met
eigen ogen de HEER, uw God, in Egypte hebt zien doen?
35 U bent er getuige van geweest opdat u zou beseffen dat de HEER de enige God is; er is
geen ander naast hem.
36 Vanuit de hemel heeft hij zijn stem laten horen om u op te voeden, en op aarde heeft hij u
dat grote vuur laten zien en vanuit het vuur zijn geboden bekendgemaakt.
37 De HEER heeft uw voorouders liefgehad en hun nageslacht uitgekozen, en hij zelf heeft u
met zijn grote macht uit Egypte bevrijd
38 en ter wille van u volken verdreven die groter en machtiger waren dan u, om u hun land
binnen te leiden en het u in eigendom te geven, zoals dat nu gebeurt.
39 Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God
is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.
40 Houd u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw
kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven
zal.

Lied 653: 1
1 U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons ’t aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd, –
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!

2e Schriftlezing JOHANNES 15: 1 - 8
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.
2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht
draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt.
3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven.
5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere
ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.
7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren.
8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en
mijn leerlingen zijn.

Lied 653: 5
5 Gij zijt de wijnstok van het leven,
in duizend ranken uitgebreid,
het leven, ons in U gegeven,
draagt goede vruchten op zijn tijd.
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,
doorstroom ons met uw hartenbloed.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Lied 816: 1, 2, 3 en 4
1 Dat wij onszelf gewonnen geven
aan het bevrijdende bestaan,
aan wat ons uitdaagt om te leven.
Dat wij de stille roep verstaan.

2 Dat wij versteende zekerheden
verlaten om op weg te gaan.
Dat niet de greep van het verleden
ons achterhaalt en stil doet staan.

3 Omdat de huizen die wij bouwden
geen onderkomen kunnen zijn.
Omdat het bloedeloos vertrouwde
ons achterdochtig maakt en klein.

4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt,
dat wij van elke dwang bevrijd
naar onbekende plaatsen reizen.
Dat Gij ons onderkomen zijt.

Dankgebed en voorbeden - Stil gebed - Onze Vader

Slotlied 791:

1, 3 en 5
2, 4 en 6 (declamatie predikant)

1 Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2 Liefde, die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3 Liefde luidt de naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

4 Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, –
daarop hebt Gij ons gebouwd.

5 Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij uw gasten zijn.

6 Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
bron van liefde, liefde zelf!

Wegzending en Zegen
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,
Wat wij hier beleden, samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede, vrede mee naar huis,
Dan is vanaf heden, Christus bij u thuis.
Ontvang dan allen de zegen van de Heer onze God,
Om anderen tot zegen te zijn.
De Heer zegene u en behoede u, de Heer doe zijn aanschijn over u lichten En zij u genadig.
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
3x AMEN

Lied 708: 1 en 6 WILHELMUS VAN NASSOUWE

Collecte: voor kerk en diaconie / extra collecte: Diaconaal Steunfonds
U kunt uw bijdrage overmaken onder vermelding van het collectedoel.
De rekeningnummers vindt u op de nieuwsbrief. Van harte aanbevolen!

