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VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm 145: 1,2 
1. O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal, 

ik wil uw naam verheffen boven al. 
Van dag tot dag roem ik uw majesteit, 
ik zegen U voor eeuwig en altijd. 
Groot is de Heer, zijn grootheid zij geprezen, 
groot is zijn naam, zijn ondoorgrond'lijk wezen. 
Van mond tot mond gaan uw geduchte daden, 
van eeuw tot eeuw slaat men uw werken gade. 
 

2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 
van al de wondren die Gij hebt verricht, 
opdat men alom spreke van uw kracht,  
en roeme in uw overwinningsmacht.  
Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 
uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 
en juichend zal men overal bezingen 
uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 
 
moment van stilte 
 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 

drempelgebed 



 

vervolg aanvangspsalm 145:3 
3. Genadig en barmhartig is de Heer,  

lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 
Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 
al wat Hij uit de schoot der aarde riep.  
U loven , Heer, de werken van uw handen, 
de hemelen, de zeeën en de landen. 
U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 
die elke dag uw goedheid ondervinden. 

 
 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij zijn 

Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! (de melodie staat in de standaard liturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing  Deuteronomium 6: 1-9 
 

zingen Lied  320 
1. Wie oren om te horen heeft,  

hore naar de wet die God hem geeft:  
hore naar de wet die God hem geeft:  
gij zult geen vreemde goden,  
maar Mij alleen belijden voortaan.  
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

2. Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 
 

3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 

4. De macht der liefde is zo groot, 
geen water blust haar vuren uit, 
wanneer zij is ontstoken. 
Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
God heeft het tot ons gesproken. 
 
 



 
5. De liefde spreekt haar eigen taal, 

alle kwaad bedekt zij duizendmaal 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan,  
maar blijve in ons de liefde. 

 

schriftlezing Johannes 13: 1-10 
 

zingen lied 998 
1. Je hebt je vrienden toen bijeengeroepen,  

hun vuile voeten als een knecht gewassen;  
meteen zond Jij hen weg om te ontmoeten  
wie niet in deze kille wereld passen. 
 

2. Je vroeg hen: doe als Ik en ga naar buiten,  
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen  
in plaats van je in kerken op te sluiten.  
Je moet steeds anderen de voeten wassen. 
 

3. Het stof van al de wegen van ons leven,  
kom, was het van de stukgelopen voeten.  
Kom, geef dat onze handen hen genezen  
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten. 
 

4. Het helder water stromend uit jouw bronnen  
wast onze voeten, zuivert onze wonden.  
Als boden van jouw vrede, hier begonnen,  
zo worden wij de wereld in gezonden. 
 

 
verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen lied 655 
 
1. Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wond’ren om u heen. 
 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 
 

3. Een lied van uw verwondering  
dat nog uw naam niet onderging,  
maar weer opnieuw geboren is  
uit water en uit duisternis. 
 

4. De hand van God doet in de tijd  
tekenen van gerechtigheid.  
De Geest des Heren vuurt ons aan  
de heil'ge tekens te verstaan. 
 
 



 
5. Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 
 

 

– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 

zingen lied 969 
1. In Christus is noch west nog oost 

In Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost 
de wereld in zijn woord. 
 

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 

 Geliefden, sluit u dan aaneen, 
Vanwaar en wie ge ook zijt; 
Als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd 
 

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 
 

 
– de gemeente gaat zitten  – 

 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
 UW KONINKRIJK KOME 
 UW WIL GESCHIEDE 
 OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 



  
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 

 EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
 MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 
 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
 EN DE KRACHT 
 EN DE HEERLIJKHEID 
 IN EEUWIGHEID 
 AMEN 
 

mededelingen 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte:  Diaconie 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte:   Klein onderhoud 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
 

slotlied lied 971  
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. 
 

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 ons zelve gaan. 
 

3. De Heil’ge 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. 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
 
 
 
 
 

orgelspel 


