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VOORBEREIDING

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  ––>



»

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die liefde is en grond van ons bestaan.

v: Gezegend zijt Gij,
 die de morgen ontbood 
 en het licht hebt geroepen!
allen: Dat wij leven in uw licht!

v: Die de weg van uw Zoon
 hebt bekroond met uw liefde:
allen: Dat wij leven in uw licht!



»

v: Lijf ons in in zijn leven,
 maak ons één tot zijn lichaam:
allen: Dat wij leven in uw licht!

v: Geef ons oog voor elkaar
 en zicht op uw Rijk:
allen: Dat wij leven in uw licht!

v: En met Christus opstaan.
allen: Amen



aanvangspsalm 217: 1, 2, 5:
“De dag gaat open voor het woord des Heren”
(dit zingen wij staande)



»



»



»



gebed om ontferming en gloria, 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar nevendienst

schriftlezing Hooglied 8: 1 - 7 ––>



»

1 Was jij maar mijn broertje,
 dronk jij nog maar aan mijn moeders borst.
 Als ik je dan vond, daar buiten,
 dan kuste ik jou,
 en niemand zou me verachten.
2 Dan nam ik je mee
 en bracht je in mijn moeders huis.
 Dat heb ik van haar geleerd.
 Ik gaf je kruidige wijn te drinken,
 van het sap van mijn granaatappel.



»

3 Mijn hoofd rust op zijn linkerarm,
 met zijn rechterarm omhelst hij mij.
4 Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je:
 wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken
 voordat zij het wil.

 Meisjes
5 Wie is zij,
 die daar komt uit de woestijn,
 leunend op de arm van haar lief?



»

 Zij
 Onder de appelboom wekte ik jou.
 Daar kreeg je moeder weeën,
 weeën van jou,
 daar baarde ze jou.
6 Draag mij als een zegel op je hart,
 als een zegel op je arm.
 Sterk als de dood is de liefde,
 beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
 De liefde is een vlammend vuur,
 een laaiende vlam. 



»

7  Zeeën kunnen haar niet doven,
 rivieren spoelen haar niet weg.
 Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,
 dan werd hij smadelijk veracht.



psalm 92: 1, 2, 7, 8
“Waarlijk, dit is rechtvaardig” ––>

daarna schriftlezing Johannes 17: 14 - 26



»



»



»



»



»



»



»



»



»

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, Va-



»

der. 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 delen 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 volko-
men één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezon-
den, 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 gege-
ven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrond-
vest 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.’



»



»



»



»



»



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna:

DIENST VAN HET ANTWOORD

lied 680
“Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods”





»



»



»



»



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de nevendienst

lied 224 met de kinderen
“Elke dag vertelt over God de Heer” ––>



»



collecte
 1) Kerk
 2) Diaconie algemeen

slotlied 675
“Geest van hierboven”  ––>
(staande)



»



»



»



»



»



»



»



»



zending en zegen



Protestants Kralingen

orgelspel:
“O durchbrecher aller Bande” | S. Karg-Elert

U bent nu van harte welkom voor een 
 ‘Keek op de Preek’!


