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orgelspel: “Cantabilé” | C. Franck

VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende): 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 die trouw houdt tot in eeuwigheid
 en niet loslaat de werken van zijn handen.



»

v:  Hoor ons aan, eeuwige God
allen: hoor naar ons bidden!
 Gij, die onze harten aanziet
 Gij, die onze diepten peilt,
 blijf ons niet verborgen!
 Wij herkenden U niet, 
 wij zochten onszelf.
 Gij, Heer, vergeef ons!
 Doe ons weer leven 
 en maak ons weer nieuw,
 geef ons uw genade!  



 Breng ons in het reine 
 met U en met elkaar
 zegen ons met vrede
 en laat lichten uw Aangezicht
 amen

aanvangspsalm 98: 1, 2 (dit zingen wij staande):
“Zing een nieuw lied voor God de Here”  –>
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inleidende woorden

zingen lied 283
“In de veelheid van geluiden”   ––>
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Ky-ri-e,      Ky-ri-e,       Ky-ri-e    e - lei - son.     lei - son

gebed om ontferming, 
beantwoord met Kyrie (uit Taizé):

loflied lied 305 (staande):
“Alle eer en alle glorie” ––>
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gebed om verlichting door de heilige Geest

kinderen gaan naar de nevendienst

schriftlezing: Deuteronomium 4: 32 - 40   ––>



»

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 angstaanja-
gende 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 uit-
gekozen, 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.

zingen: lied 310 
“Eén is de Heer, de God der goden”   ––>
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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 

schriftlezing: Johannes 15: 1 - 8



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 vra-
gen 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.

zingen lied 653: 1, 5, 7
“U kennen, uit en tot U leven”   ––>
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UITLEG EN VERKONDIGING
“Vrij leven” 





zingen psalm 124: 1, 4
“Laat Israël nu zeggen blij van geest”   ––>
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DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug

inzameling van de gaven voor  
  1. kerk 
  2. slachtoffers aardbeving Nepal

slotlied 708: 1, 6, 15 (staande)
“Wilhelmus van Nassouwe”   ––>
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zending en zegen
afgesloten met gezongen “Amen”

orgelspel:
“Praeludium in E” | F. Mendelssohn


