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Muziek 
 
 
Welkom 
 
 
We luisteren naar: Lied 274 – Wij komen hier ter ere van uw 
naam 
 
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 eleïson, 
 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. 
 
 
Bemoediging en drempelgebed 
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We luisteren naar: Psalm 27 vers 1 en 7 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here 
 
 
1. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here! 
 Waar is het duister dat mij onheil baart? 
 Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren, 
 in zijn bescherming ben ik wel bewaard! 
 Of zich de boosheid tegen mij verbindt 
 en op mij loert opdat zij mij verslindt, 
 ik ken geen angst voor nood en overval: 
 het is de Heer die mij behouden zal! 
 
7. O als ik niet met opgeheven hoofde 
 zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
 O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
 dat Hij te vinden is voor wie Hem zocht! 
 Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
 Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
 Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt, 
 wacht op den Heer en houd u onversaagd. 
 
 
Wensen… 
 
 
Gebed voor de wereld 
 
 
We luisteren naar: Lied 305 – Alle eer en alle glorie 
 
1. Alle eer en alle glorie 
 geldt de luisterrijke naam! 
 Vier de vrede die Hij heden 
 uitroept over ons bestaan. 
 Aangezicht / vol van licht, 
 zie ons met ontferming aan! 
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2. Alle eer en alle glorie 
 geldt de Zoon, de erfgenaam! 
 Als genade die ons toekomt 
 is Hij onze nieuwe naam. 
 Licht uit licht, / vergezicht, 
 steek ons met uw stralen aan! 
 
3. Alle eer en alle glorie 
 geldt de Geest, die leven doet, 
 die de eenheid in ons ademt, 
 vlam die ons vertrouwen voedt! 
 Levenszon, / liefdesbron, 
 maak de tongen los voorgoed! 
 
 
Lezing: Exodus 19 vers 1 – 11 
 
 
Korte overdenking: ‘Ruimte maken’ 
 
 
We luisteren naar: Psalm 68 vers 7 
 
 
7. God zij geprezen met ontzag. 
 Hij draagt ons leven dag aan dag, 
 zijn naam is onze vrede. 
 Hij is het die ons heeft gered, 
 die ons in ruimte heeft gezet 
 en leidt met vaste schreden. 
 Hij die het licht roept in de nacht, 
 Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
 dat wordt ons niet ontnomen. 
 Hij droeg ons door de diepte heen, 
 de Here Here doet alleen 
 ons aan de dood ontkomen. 
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Evangelielezing: Johannes 17 vers 14 – 26 
 
Korte overdenking: ‘Tussen Hemelvaart en Pinksteren’ 
 
We luisteren naar: Lied 663 vers 1 – Al heeft Hij ons verlaten 
 
1. Al heeft Hij ons verlaten, 
 Hij laat ons nooit alleen. 
 Wat wij in Hem bezaten 
 is altijd om ons heen 
 als zonlicht om de bloemen 
 een moeder om haar kind. 
 Teveel om op te noemen 
 zijn wij door Hem bemind. 
 
Credo 
 
We luisteren naar: ‘Ik geloof in God de Vader’ 
     tekst: Jaap Zijlstra, melodie: J. Zundel 
 
 Ik geloof in God de Vader, 
 Die een bron van vreugde is, 
 louter goedheid en genade, 
 licht in onze duisternis. 
 Hij, de Koning van de kosmos 
 - het gesternte zingt Zijn eer – 
 heeft uit liefde mij geschapen 
 en tot liefde keer ik weer. 
 
 Ik geloof in Jezus Christus, 
 Die voor ons ter wereld kwam, 
 Zoon van God en Zoon des mensen, 
 goede Herder, Offerlam. 
 Door te lijden en te sterven 
 - groot is het geheimenis – 
 schenkt Hij mij het eeuwig leven 
 dat uit God en tot God is. 
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Gebeden 
 na stilgebed 
 
We luisteren naar: Onze Vader verborgen – 
Huub Oosterhuis 
 
 
 Onze vader verborgen 
 uw naam worde zichtbaar in ons 
 uw koninkrijk kome op aarde 
 uw wil geschiede, een wereld 
 met bomen tot in de hemel, 
 waar water schoonheid, en brood 
 gerechtigheid is, en genade – 
 
 waar vrede niet hoeft bevochten 
 waar troost en vergeving is 
 en mensen spreken als mensen 
 waar kinderen helder en jong zijn, 
 dieren niet worden gepijnigd 
 nooit één mens meer gemarteld, 
 niet één mens meer geknecht. 
 
 Doof de hel in ons hoofd 
 leg uw woord op ons hart 
 breek het ijzer met handen 
 breek de macht van het kwaad. 
 
 Van U is de toekomst 
 kome wat komt. 
 
 
Mededelingen 
 
 
Zegen 
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We luisteren naar: Lied 416 – Ga met God en Hij zal met je 
zijn 
 
 
1. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 Jou nabij op al je wegen 
 met Zijn raad en troost en zegen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 Bij gevaar, in bange tijden, 
 over jou Zijn vleugels spreiden. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
3. Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 In zijn liefde je bewaren. 
 In de dood je leven sparen. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn 
 tot wij weer elkaar ontmoeten. 
 In Zijn naam elkaar begroeten. 
 Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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