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Stil gebed, votum en groet 

 

Zingen:         Gezang 655 : 1, 2 en 5 (LB) 

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! 

 

5 Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

 
Leefregel: 1 Johannes 4 : 7-10 

 

Zingen:               Psalm 33 : 2 en 8 (LvK) 
2 Zingt al wie leeft van Gods genade, 

want waarheid is al wat Hij zegt. 

Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 

Die zich openbaarde  

overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 

Heem'len hoog verheven,  

vol van blinkend leven 
schiep Hij door zijn stem. 

 

8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 

Hij komt te hulp en geeft bescherming, 

zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 

uwe liefd' ons leiden, 

uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 

geef ons moed en krachten 

nu en voor altijd. 
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Gebed 

 
Uitleg voor de kinderen & Kinderlied 

 

We lezen Johannes 15 : 9-17 
 

Verkondiging over Johannes 15 : 14a  Jezus maakt vrienden! 

 
Zingen:           Gezang 512 : 1, 3, 4 en 7 (LB) 

1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 

Gij gaat mij reddend voor; 
 

3 Mijn herder en mijn held, mijn vriend, 
mijn koning en profeet, 

mijn priester die mijn schuld ontbindt, 

mijn weg waarop ik treed; 
 

4 al wat ik doe, al wat ik wil, 
het is te zwak, te koud, 

maar sterk en vurig wordt de ziel 

wanneer zij U aanschouwt. 
 

7 O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 

als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 

Gebed 
 

Mededeling diakenen 

 
Zingen:            Gezang 161 : 1 en 3 (GK) 

1 Heer; U bent mij leven, de grond waarop ik sta. 

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, 

Zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. 

Ik zal niet meer vrezen, want u bent bij mij. 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 

  

3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. 

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. 

Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, 

En in uw vergeving leef ik nu. 

 
Zegen 


