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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Luisteren: Lied 840  
 
1. Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom, 
 want mijn leven is onder de macht gesteld 
 van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
 en de Heer zegt kom en ik kom. 
 
2. O mijn God, Gij zegt ga en ik ga, 
 zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen, 
 wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
 wees de adem waaruit ik ontsta 
 
3. Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt, 
 ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
 uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
 en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Bemoediging en Groet  
 
Drempelgebed 
 
Thema: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen' 
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Kyrië en Gloriagebed  
responsie: “houd mij in leven, wees gij mijn redding” 
3x) 
 
Luisteren: Glorialied 146c: 1, 2 
 
1.  Alles, wat adem heeft Love de Here der Heren, 
 Al 't schepsel zinge een jubelzang te Zijner ere. 
 Looft Zijne naam, 
 mannen en vrouwen te zaam, 
 komt, zingt Zijn eer, Halleluja. 
 
2. Allen, die zijn verlost, loven de Here der Heren, 
 en nu, van zonden vrij, zingen een lied tot Zijn ere. 
 Looft Zijne naam, 
 broeders en zusters te zaam, 
 komt, zingt verheugd, Halleluja! 
 
Gebed voor de opening van het Woord 
 
Eerste lezing: Genesis 12: 1 – 4 
121De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat 
je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het 
land dat ik je zal wijzen. 
2Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je 
aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 
3Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik 
vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen 
gezegend te worden als jij.’ 
4Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had 
opgedragen.  
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Luisteren Psalm 103: 5, 7 
 
5. Zoals een vader liefdevol zijn armen 
 slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
 God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
 Hij die ons zelf it aarde heeft genomen, 
 weet, dat wij, uit stof aan ’t licht gekomen, 
 Slechts leven op de adem van zijn stem. 
 
7. Maar ’s Heren gunst zal over wie Hem vrezen 
 in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
 en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
 Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
 zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
 van zijn barmhartigheid het lichtend spoor.  
 
Evangelielezing: Joh 15: 1-17  
Lector: 
151‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt 
snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij 
bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door 
alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in 
jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf 
geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als 
jullie niet in mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 
ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel 
vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet 
in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij 
wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en 
verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, 
kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid 
van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 
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Voorganger:  
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. 
Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn 
geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn 
Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen 
jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben 
zoals ik jullie heb liefgehad.13Er is geen grotere liefde dan je 
leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden 
wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik noem jullie geen slaven 
meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; 
vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader 
heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben 
niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen 
om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. 
Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit 
draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
Luisteren: Lied 791: 1,2,3,4 
 
1. Liefde eenmaal uitgesproken, 
 als uw woord aan het begin, 
 liefde weil ons overkomen  
 als geheim en zegening 
 
2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
 vonk waarmee Gijzelf ons raakt, 
 alles overwinnend wapen, 
 laatste woord dat vrede maakt. 
 
3.  Liefde luidt de Naam der namen 
 waarmee gij u kennen laat. 
 Liefde vraagt om ja en amen, 
 ziel en zinnen metterdaad. 
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4.  Liefde waagt zichzelf te geven, 
 ademt op van goede trouw. 
 Liefde houdt ons in het leven,- 
 daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
Overweging 
 
Orgelspel 
Luisteren: Lied 598 3x of meer Taizelied: 
 
 Als alles duister is, 
 Ontsteek dan een lichtend vuur 
 Dat nooit meer dooft, 
 Een vuur dat nooit meer dooft. 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea met responsie  
V= Voorganger, A= Koor (gesproken) 
 
V: Wij geloven in één God, de almachtige Vader,  
A: Schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en 

onzichtbare dingen;  
V: en in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon 

van God,  
A: geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, 

Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God, 
geboren, niet geschapen, één van wezen met de 
Vader, en door wie alles is geworden;  

V: die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald 
uit de hemel  

A: en is vlees geworden, door de heilige Geest uit de 
maagd Maria en is mens geworden,  

V: die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, 
geleden heeft en begraven is,  
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A:  en op de derde dag is opgestaan volgens de Schriften, 
is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand 
van de Vader,  

V: en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de 
levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde 
komen;  

A: en in de heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die 
uitgaat van de Vader,  

V: die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en 
verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de 
profeten.  

A: En één heilige, katholieke en apostolische kerk.  
V: Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden.  
A: En wij verwachten de opstanding van de doden en het 

leven in de wereld die komt. Amen.  
 
Dank en Voorbeden Stil gebed,   
 A: Onze Vader... 
 

Onze Vader die in de hemelen 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. 
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Slotlied Lied 969 
 
 1.  In Christus is noch west noch oost 
  in Hem noch zuid noch noord 
 één wordt de mensheid door zijn troost 
 de wereld door zijn woord. 
 
 2.  Tot ieder hart, dat Hem behoort 
 met Hem gemeenschap vindt. 
 De dienst aan Hem is 't gouden koord 
  dat allen samen bindt.  
 
 3.  Geliefden, sluit u dan aaneen, 
  vanwaar en wie ge ook zijt; 
 als kinderen om uw Vader heen 
 en Christus toegewijd. 
 
 4.  Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
 Hem prijzen west en oost. 
 Aan Christus hoort de wereld wijd, 
 in Hem is zij vertroost. 
 
Zegen 
A:  amen, amen, amen (gezongen) 
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