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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Psalm 90: 1 en 8  

  

  
 

8  Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven 

  en laat uw glans hun kinderen omgeven. 

  Zie op ons neer met vriendelijke ogen. 

  O God, bescherm ons in ons onvermogen. 

  Bevestig wat de hand heeft opgevat, 

   het werk van onze hand, bevestig dat. 

 

Bemoediging en groet 

 v: Onze hulp is in de naam van de Heer 

 a: die hemel en aarde geschapen heeft 



 v: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

 a: en niet laat varen het werk van zijn handen. 

v :  Genade zij u en vrede van God, onze Vader  

door Jezus Christus, onze Heer. 

Amen  

Kyriëgebed 

 

Glorialied 500     

 

 
 

 



 

 
 

3  Uit uw verborgenheid 

  nu aan de dag getreden, 

  hebt Gij uw heil gezocht 

  bij mensen hier en heden. 

  Zoals Gij kwam om ons 

  met vrede te ontmoeten, 

  laat het ook vrede zijn 

  waarmee wij U begroeten. 

4  Uit uw verborgenheid 

  ons zo te na gekomen, 

  deelt Gij in onze nacht 



  en zaait er nieuwe dromen. 

  Zolang het donker duurt, 

  de moed ons wordt ontnomen, 

  voed ons dan met de hoop 

  dat Gij voorgoed zult komen. 

 

5  Uit uw verborgenheid 

  ontsteekt Gij licht op aarde, 

  wilt Gij ons warmen met 

  de gloed van uw genade. 

  Wij delen met elkaar 

  het licht, het lied, de zegen. 

  Wij zijn uw kandelaar, 

  wij gaan het donker tegen. 

Gebed bij opening van het Woord  

Schriftlezing:  Johannes 7: 1-24   

Lied 826 

 



2  Hoe hadden wij U ooit verstaan, 

  waart Gij niet tot ons uitgegaan, 

  o levenswoord van den beginne? 

  Spreek, woord van vlees en bloed, ons aan, 

  o Christus, treed ons leven binnen. 

3  Gij werd een mens, maar zonder eer, 

  die in de wereld geen verweer, 

  niet heerlijks had voor mensenogen. 

  Gij woord dat antwoord vraagt, o Heer 

  geef dat wij U herkennen mogen. 

 

Verkondiging  

Lied 653: 1, 3 en 7   

 



3  Gij zijt het water ons ten leven; 

  de bronnen van de eeuwigheid 

  zijn ons ter lafenis gegeven, 

  zijn doorgebroken in de tijd. 

  O Gij, die als een bron ontspringt 

  in elk die tot U komt en drinkt. 

7  O Christus, ons van God gegeven, 

 Gij tot in alle eeuwigheid 

 de weg, de waarheid en het leven,  

Gij zijt de zin van alle tijd. 

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

Gebeden  

Lied  825: 1, 6, 7 en 8 

 
 



 
 

6  Hij die ons ver is en verwant, 

  hoe kan Hij zijn aanbeden 

  in enig beeld, door mensenhand 

  uit steen of hout gesneden? 

  Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep, 

  kan Hem bevatten die ons riep 

  om Hem te kennen, – heden. 

7  Want Hij die zozeer anders is 

  dan al wat wij vereren, 

  verscheen in de geschiedenis, 

  God zelf, de Heer der heren. 

  De eeuwen der onwetendheid 

  zijn om, – het is de hoogste tijd 

  tot Hem ons te bekeren. 

8  God heeft zich zelf ons toegewend: 

  een man verscheen op aarde,  

  een mens, in wie Hij onherkend 

  zich aan ons openbaarde. 

  In Hem als in een tempel heeft 

  de God gewoond die eeuwig leeft, 

  de ongeëvenaarde. 

Zegen  
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