
Mededelingen

De bloemen gaan naar:

Opwekking 797 >



U roept ons samen als kerk van de Heer,

verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Opwekking 797



Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Opwekking 797



Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Opwekking 797



U roept ons samen voor Woord en gebed,

als deel van uw kerk wereldwijd.

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd.

Wij breken het brood en verstaan het geheim,

om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Opwekking 797



Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Opwekking 797



Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!
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Opwekking 797



Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Opwekking 797 Votum en groet >



Votum en zegen

Weest stil voor het aangezicht van God (Sela) >



Refrein

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wees stil(Sela Votum en groet >



Gebed

Kindmoment >



Hij is de rots >



Op toonhoogte 451 >



Schriftlezing

Johannes 13: 36 – 14: 7

door Hetty Koster



36Simon Petrus vroeg: ‘Waar gaat u naartoe, Heer?’ 

Jezus antwoordde: ‘Ik ga ergens naartoe waar jij 

nog niet kunt komen, later zul je mij volgen.’ 
37‘Waarom kan ik u nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn 

leven voor u geven!’ zei Petrus. 38Maar Jezus zei: 

‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker 

je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal 

verloochenen.
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14

1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 

mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; 

zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor 

jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats 

voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan 

zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie 

zijn waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar ik 

heen ga.’ 
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5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar u 

naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 

daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de 

weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de 

Vader komen dan door mij. 7Als jullie mij kennen 

zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu 

kennen jullie hem, want jullie 
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Preek >



Preek



schepping

G’d



Val / knak

G’d



herstel

Jezus



Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat

jij het ook voor mij kunt zijn.

Opwekking 378



Wet

Opwekking 167 >





Gebed

Collecte >



Collecte

De eerste collecte is voor de Diaconie 

de tweede is voor de Kerk.

Opwekking 553 Hoor ons loflied >
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Zegen

Amen >





Goede zondag en wel thuis.


