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Welkom en mededelingen
Zingen: OTH 301 “Samen in de naam van Jezus” (combo)
1 Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

2 Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
’t Werk van God is niet te keren
omdat Hij er over waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

3 Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
’t Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

Moment van stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 84 : 1 en 6 (OB)
1 Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,
O Heer' der legerscharen God,
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.
Hoe branden mijn genegenheen,
Om 's Heeren voorhof in te treen!
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,
En aan mijn ziel het leven geeft.

6 Want God, de Heer', zo goed, zo mild,
Is 't allen tijd een zon en schild.
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood
Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, Heer', die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.

Gebodslezing: Johannes 15 : 9-17 (HSV)
Zingen: JdH 541 “Doorgrond mijn hart
1 Doorgrond mijn hart, en ken mijn weg, o Heer.
Beproef m'en zie wat niet is tot uw eer.
Is soms de weg, die 'k ga niet goed voor mij?
Leid m'op de eeuw'ge weg, Heer, maak mij vrij!

3 Zie Heer, hier ben 'k, maak mij een vat voor U,
woon in mijn hart, vernieuw het, doe het nu.
Verbreek mijn wil, maak m'ook van hoogmoed vrij.
'k Wil in U blijven Heer, blijf Gij in mij.

2 O Heer, heb dank, 'k mag toch de uwe zijn.
Uw dierbaar bloed wast mij van zonden rein.
Doop mij met vuur, opdat 'k mij niet meer schaam.
'k Wil leven Heer, tot eer van uwe naam.

4 O, heil'ge Geest, kom tot uw heerschappij,
schenk een herleving en begin bij mij.
Zegen uw volk, maak 't als een bruid bereid,
wachtend op Jezus' komst in heerlijkheid.

Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment met Kinderlied
Zingen: Psalm 136 : 1, 25 en 26 (OB)
1 Looft den Heer', want Hij is goed,
Looft Hem met een blij gemoed;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

25 Looft Hem, looft Hem, al wat leeft,
Die al 't vlees zijn voedsel geeft;
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.

26 Geeft den God des hemels eer,
Lof zij aller schepslen Heer';
Want Zijn gunst, alom verspreid,
Zal bestaan in eeuwigheid.
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Schriftlezing: Johannes 17 (HSV)
Zingen: Gezang 308
1 In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord.

3 Broeders, één band is ’t die ons bindt
Vanwaar en wie g’ook zijt;
Wie onze Vader dient als kind,
Is Christus toegewijd.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort
Met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
In Hem is zij vertroost.

Verkondiging
Zingen: OTH 303 “Maak ons tot een stralend licht (combo)
1 Maak ons tot een stralend licht
Voor de volken, een stralend licht
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
Wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

3 Maak ons tot een zegening
Voor de volken, een zegening
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

2 Maak ons tot een woord
Van hoop voor de volken,
Een levend woord
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

4 Maak ons tot een vrolijk lied
Voor de volken, een lied van dank
Voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
Voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

5 En bouw uw koninkrijk
In de volken, uw wil geschied'
In de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

Aankondiging inzameling van de gaven
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader
Zingen: OTH 303 “U maakt ons één” (combo)
U maakt ons één.
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
U maakt ons één,
U bracht ons tesamen,
wij eren en aanbidden U.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Wordt uw wil gedaan,
dan bindt het ons saam,
iedereen zal deel zijn van uw gezin.
Heenzending en zegen
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