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Welkom 

  

De kaarsen worden aangestoken. 

 

In stilte zoeken wij Gods aanwezigheid. 

 

  Allen gaan staan. 

 

Bemoediging 

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer. 

a: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid  

a: en niet laat varen de werken van Zijn handen  

v: Genade zij u en vrede van God onze Vader  

    en van onze Heer Jezus Christus,  

    in de gemeenschap van de Heilige Geest. 

a: Amen. 

 

  Allen gaan zitten 

 

INLEIDING OP DE DIENST 

 

Gebed om ontferming 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons 

v.: Christus, ontferm u over ons, 

a.: Christus, ontferm u over ons 

v.: Heer, ontferm u over ons, 

a.: Heer, ontferm u over ons.       

     Amen 

 

 



1e Lezing  Exodus 19: 1 – 12 

In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de 

Israëlieten in de Sinaïwoestijn. Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaïwoestijn 

gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de berg op, naar 

God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël 

weten: “Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels 

gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het 

verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – 

want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk. ”Breng 

deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en 

deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde als uit één 

mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes bracht het antwoord van het volk aan 

de HEER over, waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan 

iedereen het horen wanneer ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben. ’Toen 

Mozes de HEER vertelde wat het volk had geantwoord, zei de HEER hem ook: ‘Ga terug naar het 

volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen, en laten ze hun kleren wassen. Bij het 

aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen van 

heel het volk neerdalen op de Sinaï. Geef aan tot waar het volk mag komen, en waarschuw hen dat ze 

de berg niet op gaan; zelfs de voet daarvan mogen ze niet betreden. Wie zich op de berg waagt, moet 

ter dood gebracht worden.  

 

l. : Dit is het woord van de Heer. 

a.: Wij danken God. 

 

Orgelspel:  Lied 27: 1, 6 en 7 

 

Evangelielezing:   Johannes 15: 9 – 14 en 17: 14 – 26 

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde 

als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik mij ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in 

zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 

Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je 

leven geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 

 

17: 14 – 26 

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. Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt 

beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen 

dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de 

wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid 

geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij 

geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. 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. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij 

gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en 

zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. Vader, u hebt 

hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij 

gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de 

wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. 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.’ 

 

l. : Lof zij U Christus. 

a.: In eeuwigheid. Amen. 

 

Orgelspel: Lied 666 (‘De Heer is opgetogen’) 

 



VERKONDIGING 

 

 

Orgelspel:      Lied 667: 1, 2, 5 en 6 (‘Hij leeft’) 

 

Dank- en Voorbeden: 

 

Stil gebed 

 

Onze Vader: 

a.: Onze Vader die in de hemelen zijt, 

      uw naam worde geheiligd, 

      uw koninkrijk kome, 

      uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. 

      Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, 

      gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

      En leid ons niet in verzoeking, 

      maar verlos ons van den boze, 

      want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

      tot in eeuwigheid. 

     Amen.  

 

Allen gaan staan 

 

Wegzending en Zegen  

v.: …………………………. 

a.: Amen 

 

Allen gaan zitten.  

 

Orgelspel: Lied 978 (‘Aan U behoort, o Heer der heren’) 

 

 

 

Nadat de ouderling en voorganger elkaar hebben begroet, verlaten wij de kerk. 

 

 

 

Er is één collecte bij de uitgang bestemd voor de kerkvoogdij en voor de diaconie. 

Het deel voor de kerkvoogdij is bestemd als bijdrage voor de realisatie van het invalidetoilet in ’t 

Achterschip. 

 

 

Volgende week 23 mei 2021, Pinksteren, is er een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger is ds 

Margreet Gouwens uit Schoonhoven. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Liederen:   Liedboek (Zingen en bidden in huis en kerk) 

Lezingen:  Nieuwe Bijbelvertaling (NBG) 


