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Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Psalm 27: 1 en 2 
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! 

2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 

Klein Gloria 

Gebed om ontferming 

Lofprijzing 

Zingen  Lied 655 
1. Zing voor de Heer een nieuw gezang! 
Hij laaft u heel uw leven lang 
met water uit de harde steen. 
Het is vol wonderen om u heen. 

2. Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zing dan de Heer een nieuw gezang! 

3. Een lied van uw verwondering 
dat nóg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis. 

4. De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heilige tekens te verstaan. 

5. Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer. 

Gebed om Gods nabijheid 



Gesprek met de kinderen 
Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Psalm 27: 7-14 
Hoor mij, HEER, als ik tot U roep, 
wees genadig en antwoord mij. 
Mijn hart zegt U na: 
‘Zoek mijn nabijheid!’ 
Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 
verberg uw gelaat niet voor mij, 
wijs uw dienaar niet af in uw toorn. 
U bent mij altijd tot hulp geweest, 
verstoot mij niet, verlaat mij niet, 
God, mijn behoud. 
Al verlaten mij vader en moeder, 
de HEER neemt mij liefdevol aan. 
Wijs mij uw weg, HEER, 
leid mij op een effen pad, 
bescherm mij tegen mijn vijanden, 
lever mij niet uit aan mijn belagers. 
Valse getuigen staan tegen mij op 
en dreigen met geweld. 
Mag ik niet verwachten 
de goedheid van de HEER te zien 
in het land van de levenden? 
Wacht op de HEER, 
wees dapper en vastberaden, 
ja, wacht op de HEER. 

Zingen  Psalm 27: 7 
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 die Hem zocht! 
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed! 
Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
wacht op de Heer en houd u onversaagd. 

Lezen   Johannes 14: 15-26 
Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een 
andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De we-
reld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem 
wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij 
jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel 



zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, 
dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft 
Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan 
hem bekendmaken.’ Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult U 
zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ Jezus antwoordde: 
‘Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem lief-
hebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. Maar wie Mij niet lief-
heeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woor-
den, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. Dit alles zeg Ik tegen jul-
lie nu Ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in 
mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik 
tegen jullie gezegd heb. 

Zingen  Lied 793: 1 en 2 
1. Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt 
door uw hand elkaar gegeven, 
door uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet; 
dat wij samen lachend lopen 
in uw grote bruiloftsstoet. 

2. Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 
al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen. 

Uitleg en verkondiging 

Zingen  Lied 663  
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. 

2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

Dankgebed 

Aankondiging collecte 

Kinderen komen terug uit oppas en Kinderkerk 

Slotlied  Lied 659: 1, 2, 5 en 6 
1. Kondig het jubelend aan, 
laat het de windstreken horen, 
doe het de aarde verstaan: 
God heeft ons wedergeboren! 

2. Zing met een juichende stem, 
adem weer opgetogen, 
dit is Jeruzalem, 
ere zij God in den hoge! 

5. Overvloed, overvloed Gods, 
sprengen van water en leven, 
bloed uit de flank van de rots, 
water en bloed om het even; 

6. daaruit ontspringt ons bestaan, 
zo zijn wij wedergeboren! 
Kondig het jubelend aan, 
laat heel de wereld het horen! 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’ 


