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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Psalm 124: 1, 2 en 3  

1 Laat Israël nu zeggen blij van geest: 

Indien de Heer niet bij ons was geweest, 

toen vijandschap rondom was opgestaan, 

indien de Heer niet bij ons was geweest, 

Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan. 

2 Het roofdier van hun toorn had ons verteerd, 

een hoge vloed, had God het niet gekeerd, 

was over ons verwoestend heengegaan – 

de baaierd die onstuimig rebelleert 

had ons bestaan welhaast tenietgedaan. 

3 Lof Hem die ons ter dood niet overgaf, 

wij zijn gered, wij zijn gered van ’t graf. 

De vogelaar, die ons geen vrede liet, 

wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 

wij zijn ontkomen en hij greep ons niet. 

Votum:   In de naam van de Vader 

   en de Zoon 

   en de heilige Geest. 

   Amen. 

Bemoediging:   Onze hulp is in de naam van de Heer 

   die hemel en aarde geschapen heeft 

   die trouw houdt tot in eeuwigheid 

   en niet laat varen het werk van zijn handen.  

Psalm 124: 4 

4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer. 

Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. 



Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. 

Ons heil is in de naam van God de Heer, 

die God, die aarde en hemel heeft gemaakt. 

Kyriëgebed 

Gloria: Psalm 146c: 1, 4 en 7 

1 Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Israëls God! 

Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 

roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 

Die lijf en ziel geschapen heeft 

worde geloofd door al wat leeft. 

Halleluja! Halleluja! 

4 Hij is ‘t, die hemelen, zeeën en aarde, 

die al wat is tot aanzijn riep, 

de enige God die zijn macht openbaarde, – 

Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 

Hij, die het al heeft in zijn hand, 

houdt ook ons zwak geloof in stand. 

Halleluja! Halleluja! 

7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 

Hem die zo grote dingen doet. 

Alles wat adem heeft, roepe nu amen, 

zinge nu blijde: God is goed! 

Love dan ieder die Hem vreest 

Vader en Zoon en heilige Geest! 

Halleluja! Halleluja! 

Gebed om de opening van het Woord 

Schriftlezing: Johannes 15: 9-17  

Psalm 25e  

Verkondiging  



Lied 360 

1 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, 

houd Gij bij ons uw intocht, Heer; 

vervul het hart dat U verbeidt, 

met hemelse barmhartigheid. 

2 Gij zijt de gave Gods, Gij zijt 

de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt, 

het liefdevuur dat ons doordringt. 

3 Gij schenkt uw gaven zevenvoud, 

o hand die God ten zegen houdt, 

o taal waarin wij God verstaan, 

wij heffen onze lofzang aan. 

4 Verlicht ons duistere verstand, 

geef dat ons hart van liefde brandt, 

en dat ons zwakke lichaam leeft 

vanuit de kracht die Gij het geeft. 

5 Verlos ons als de vijand woedt, 

geef, Heer, de vrede ons voorgoed. 

Leidt Gij ons voort, opdat geen kwaad, 

geen ongeval ons leven schaadt. 

6 Doe ons de Vader en de Zoon 

aanschouwen in de hoge troon, 

o Geest, van beiden uitgegaan, 

wij bidden U gelovig aan. 

Dankzegging en gebeden 

Lied 765  

1 Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 



Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

als ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2 Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

Zegen  

Orgelspel  

 

 


