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Liturgische kleur: Wit

Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, Uw nabijheid,
HEER, wil ik zoeken.
Verberg uw gelaat niet
voor mij.
Psalm 27: 7a, 8c, 9a.

Voorganger: Ds. J.M. Weststrate uit Heerde
Organist: Dhr. A. Dijkslag

Collectes:
Kosten Erediensten
kerk
Doelcollecte

ORDE VAN DIENST
Neem vooraf de gelegenheid om u in rust voor te bereiden op de
dienst.
Orgelspel
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Wij zingen staande ons intochtslied Psalm 47: 1, 2, 3
"Volken wees verheugd" (Met het orgel)
1

Volken wees verheugd, / jubel, toon uw vreugd,
prijs met handgeklap / ’s Heren koningschap.
Ja, Hij is de Heer, / volken slaat Hij neer,
zijn geduchte kracht / geeft ze in onze macht.
Met zijn eigen hand / meet Hij Jakob ’t land,
die daar woont met trots, / als beminde Gods.
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God stijgt blinkend schoon / met gejuich ten troon.
Luid bazuingeschal / meldt het overal.
Zing Gods eer, hef aan, / ’s konings eer, hef aan.
Heel de aarde hoort / naar des Heren woord,
is zijn rijksgebied. / Zing een kroningslied!
Die de volken leidt / troont in heiligheid.

3

Maak het dan bekend: / Godes regiment
houdt de volken saam, / geeft hun rang en naam.
Edelen treden aan / om op wacht te staan.
Abrahams geslacht, / het betrekt de wacht.
Hem, die ’t aards geweld / paal en perken stelt,
Hem zij lof en eer, / de verheven Heer.

2

Stil gebed, onze hulp en groet

Het Klein Gloria wordt door het orgel gespeeld
(Met het orgel)
Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige-Geest als in den
beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.
(wij gaan zitten)
Verootmoedigingsgebed
Leefregel
Gebed bij de opening van het Woord
Het kindermoment met het kinderlied (Via de beamer)
Schriftlezing uit Johannes 17 vers 13 t/m 26
13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de wereld
ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde. 14 Ik heb hun
uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de
wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag
niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt
beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik zend hen naar de wereld,
zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de
wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen laten de3

len in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn
en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u
hen liefhad zoals u mij liefhad.
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar
ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt
omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25
Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij
weten dat u mij hebt gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u
mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’
Wij zingen Lied 235 (LvK) "In bidden en in smeken"
(Met het orgel)
1

In bidden en in smeken,
maak onze harten één.
Wij hunkren naar een teken,
o, laat ons niet alleen.
De Heiland is getreden
aan 's Vaders rechterhand:
wij wachten hier beneden
de gaven van zijn hand.
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Wijd open staan de deuren,
nu is de toegang vrij.
Voor wie verweesd hier treuren
is Jezus' hulp nabij.
Al dreigen nog gevaren,
al wacht ons kruis en strijd,
de Geest zal ons bewaren,
de Geest, die troost en leidt.

4

De tweede Schriftlezing uit Efeziërs 4 vers 1 t/m 13

1 Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: 2 wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en
verdraag elkaar uit liefde. 3 Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u
geeft: 4 één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op
grond van uw roeping, 5 één Heer, één geloof, één doop, 6 één
God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen
is.
7 Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft. 8 Daarom staat er: ‘Toen hij opsteeg naar
omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan
de mensen.’ 9 ‘Hij steeg op’ – wat betekent dat anders dan dat
hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die
is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het
die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12om de heiligen toe te rusten voor het
werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze
kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid
van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.
Wij zingen JdH 720 "Gouden harpen hoor ik ruisen"
(Via de beamer)
Gouden harpen hoor ik ruisen,
wierookgeur stijgt naar omhoog.
Schone harmonieën bruisen,
machtig door de hemelboog.
Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.
Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.
5

Wie toch gelden deze zangen,
wie die lof die jubeltoon.
't Lam voor ons aan 't kruis gehangen,
nu verhoogd in 's Vaders troon.
Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.
Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.
Verkondiging
Tussenspel door de organist
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
Collecte`s en mededelingen (Vertonen van dia’s)
terwijl de organist speelt
Wij zingen staande ons slotlied: JdH 838
"Wij hebben de verlossing” (Met het orgel)
Wij hebben de verlossing door Jezus' dierbaar bloed;
wij hebben de verzoening, o, welk een kostbaar goed!
Wij hebben 'n Hogepriester, Die voor ons bidt en pleit
wij hebben 'n schone erf'nis, straks in de eeuwigheid.
Eén in de naam van, Jezus, één zin en één gemoed,
één in 't geloof der Schriften, één in 't verzoenend Bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft, één Zoon,
Die stierf aan ’t kruis,
één Geest, Die leidt door ’t leven, en straks één Vaderhuis.
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Wij hebben vrede in `t harte, door Christus onze Heer
Wij hebben troost in smarte: hij sterkt ons telkens weer.
Wij hebben `n Goede Herder, `t Leven en overvloed,
En als ons einde daar is, Schenkt Hij ons stervensmoed.
Eén in de naam van, Jezus, één zin en één gemoed,
één in 't geloof der Schriften, één in 't verzoenend Bloed.
Eén Vader, Die ons liefheeft, één Zoon, Die stierf aan ’t
kruis,
één Geest, Die leidt door ’t leven, en straks één Vaderhuis.
Heenzending en zegen waarna de organist het Amen speelt
Orgelspel
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