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==================================================================
Orgelspel: 'Zingt voor de Heer een nieuw gezang'
(zondag Cantate; zie lied 655)
Mededelingen: namens de kerkenraad door de ouderling van dienst

-

INTREDE

De gemeente gaat staan
Antifoon (voorzang): 'Halleluja! Jubel voor God, een nieuw lied, want wonderen
heeft Hij gedaan Halleluja!'
Intredelied: Psalm 98: 1 en 2
Bemoediging en Groet:
Voorganger: De Heer zij met u
Gemeente: Ook met u zij de Heer
Voorganger: Onze hulp in de naam van de Heer
Gemeente: Die hemel en aarde gemaakt heeft
Voorganger: Genade zij u en vrede, van God onze Vader,
door Zijn Zoon Jezus Christus en door de Heilige Geest.
Gemeente: Amen
Lied: Psalm 98: 3 en 4
Antifoon (voorzang): 'Halleluja! Jubel voor God, een nieuw lied, want wonderen
heeft Hij gedaan Halleluja!'
De gemeente gaat weer zitten
Aansteken van de kaarsen door het Kind van de zondag
Smeekgebed
Glorialied: Lied 304

-

DE SCHRIFTEN

Verhaal vooraf voor de kinderen van de nevendienst: Zwaanshalzen
1

Kinderlied: Lied 274
1 Wij komen hier ter ere van uw naam
rond de verhalen die geschreven staan,
wij schuilen weg als vogels in het riet
zoekend naar warmte, naar een ander lied.
2 Ontferm u God, kyrie eleison,
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,
kom met uw vrede, uw barmhartigheid,
zonder u raken wij de liefde kwijt.
3 Wij zingen samen van uw gloria,
dank voor het leven, dank u voor elkaar,
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,
leg zo uw glimlach over ons bestaan.
De kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed: bij de opening van de Schriften
Schriftlezing OT: Deuteronomium 6, 4 - 9 en 20 - 23
4
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
5
Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw
krachten.
6
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg,
als u naar bed gaat en als u opstaat.
8
Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
9
Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
20

Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en
wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’
21
geef dan dit antwoord: ‘Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met
sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd.
22
Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed,
die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof.
23
Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het
land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd.
Lied 320: 1, 2 en 3
2

Schriftlezing NT: Johannes 13, 31-35
31

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar
geworden, en door hem de grootheid van God.
32
Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die
grootheid laten delen, nu onmiddellijk.
33
Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken,
maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie:
“Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.”
34
Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad,
zo moeten jullie elkaar liefhebben.
35
Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
Lied 339a

-

UITLEG EN VERKONDIGING: Omhul het hart met verhalen

Lied 362: 1 en 3

-

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden
Stil gebed
Allen: 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
Inzameling van gaven voor de Diaconie
Orgelspel: Orgelmuziek bij lied 657
De kinderen komen terug in de kerk
Lied: Lied 657
3
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WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen: beantwoord met een gesproken Amen.
Lied 425
Uitgangscollecte: voor de kerk
Orgelspel: Johann Pachelbel (1653-1706):
orgelmuziek bij de lofzang van Zacharias
('God zij geloofd uit alle macht, Hij komt zijn volk bevrijden';
zie lied 158a)
==================================================================
Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om met elkaar,
in de ruimte onder de toren, een kopje koffie te drinken.
Bedankt voor uw en jouw komst,
gezegende week en graag tot volgende week zondag!
==================================================================
40-dagen project: stichting Present
In de afgelopen 40-dagentijd hebben we gecollecteerd voor stichting Present.
Deze stichting zet zich in voor het bij elkaar brengen van mensen die graag iets
voor een ander willen doen (vrijwilligers), en mensen die in situaties zitten waar
ze hulp bij kunnen gebruiken. Het gaat dan vaak om situaties waarin mensen zelf
weinig steun in hun omgeving hebben, of mensen die problemen hebben op het
gebied van financiën en gezondheid. Bij de collectes tijdens de diensten is bijna €
1.300 opgehaald! Een heel mooi bedrag waar Stichting Present veel goeds mee
kan doen. Daarnaast zijn er ook giften binnen gekomen, onder andere vanuit de
Driekoningenkapel en naar aanleiding van de inloopochtend in de Voorhof.
Vanuit de diaconie wordt het bedrag aangevuld en maken we in totaal € 2.000
euro over naar Stichting Present. Hartelijk dank voor jullie giften, namens de
diaconie, Stichting Present en vooral alle mensen die hiermee geholpen zijn!
Overigens bleef het hier niet bij…, want leden van de diaconie en enkele
gemeenteleden staken op zaterdag 18 mei hun handen uit de mouwen om de
tuin van een gezin wat op te knappen.
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