
 
ORDE VAN DIENST 

11e zondag van de zomer 
29 augustus 2021 

Thema: Blijf mij mij! 
mmv Marlou Lokhorst (zang) 

Welkom en mededelingen 

Zingen  Psalm 33: 2 en 8 
2. Zing al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
hem͜elen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd'ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wie wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

Bemoediging en Groet 

Aansteken Paaskaars 

Openingsgebed 

Zingen  De kracht van uw liefde 
door Marlou Lokhorst 
Heer, ik kom tot U, neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van uw liefde. 
refrein 
Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend 
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde. 

Heer, kom dichter bij, dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij  
en Heer, leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven door de kracht van uw liefde. 
refrein 
dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest,  
en de kracht van uw liefde. 



Lezen   Johannes 15: 1-8 
door Rien Oostveen 
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere 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. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf 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. Ik 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. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en 
verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand.  Als jullie 
in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De 
grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn 
leerlingen zijn. 

Zingen  Lied 653: 1, 5 en 7 
1. U kennen, uit en tot U leven, 
Verborgene die bij ons zijt, 
zolang ons ’t aanzijn is gegeven, 
de aarde en de aardse tijd, – 
o Christus, die voor ons begin 
en einde zijt, der wereld zin! 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven, 
in duizend ranken uitgebreid, 
het leven, ons in U gegeven, 
draagt goede vruchten op zijn tijd. 
Laat ons uw ranken zijn voorgoed, 
doorstroom ons met uw hartenbloed. 

7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

Overdenking 

Orgelspel 

Afscheid ouderenpastor Hanneke Hiscock  

Zingen  Lied 416: 1 en 4    
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. 

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. 

Gebeden 

Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Zingen  Lied 1014: 1, 2, 3, 4 en 5 
Marlou: vers 2 en 4; allen: vers 1, 3 en 5 
1. Geef vrede door van hand tot hand, 
je moet die schat bewaren; 
bescherm haar als een tere vlam, 
behoed haar voor gevaren. 

2. Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 

3. Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 

4. De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 



5. Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘amen’ 


