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‘Samen’

Met medewerking van Jeduthun!
Voorganger Ds. Bram Verduijn
1

2

Welkom en mededelingen
Openingslied Psalm 103: 1, 3, 9
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.
9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren
zijn grote naam, zijn grote daden eren.
Komt allen tot de lof des Heren saam.
Lof zij den Heer in hemel en op aarde,
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde,
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.
Votum en groet
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Lied 434: 1, 2, 4
1. Lof zij de Heer,
de almachtige Koning der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.
2. Lof zij de Heer,
Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.
4. Lof zij de Heer
die uw huis en uw haard heeft gezegend,
lof zij de hemelse liefde die over ons regent,
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag,
die u met liefde bejegent.

Drempelgebed

Geloofsbelijdenis
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Lied 463: 1, 4, 5
1. O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
4. Leg Heer uw stille dauw van rust
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon uw vrede is.
5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,

Gebed om de Heilige Geest

Moment met Solid Kids
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Lied Liedbundel 75: 1, 2
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet 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 erover waakt
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.
Lezing Johannes 17: 20-24
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die
door hun verkondiging in Mij geloven. 21 Laat hen
allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in
U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld
gelooft dat U mij hebt gezonden. 22 Ik heb hen
6

laten delen in de grootheid die U Mij gegeven
hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: 23 Ik in hen en
U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal
de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en
dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. 24 Vader,
U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn
waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die
U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad
voordat de wereld gegrondvest werd.
Lied 443: 1
Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met Uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met Uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.
Lezing Colossenzen 3: 12-15
12 God houdt van jullie. Hij heeft jullie
uitgekozen, en jullie horen nu bij Hem. Daarom
moeten jullie goede dingen doen: Je moet van
harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk
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voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf,
13 maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars
fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten
vergeven. 14 Maar het allerbelangrijkste is: houd
van elkaar. Want liefde maakt van jullie een
volmaakte eenheid. 15 Jullie zijn uitgekozen om
samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie
vrede gegeven. Laat Zijn vrede jullie nu leiden bij
jullie beslissingen. En wees dankbaar!
Lied 474: 1, 2, 3
1. God roept ons, kind’ren, tot de daad,
zijn werk wacht; treedt dan aan,
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.
Wij weten dat, wat komen mag.
toch hij slechts wint, die waagt,
en, wie zichzelve geven wil,
door 't donker vlammen draagt.
2. God roept, en in Hem is de kracht,
die onze zwakheid staalt.
Dit is de vreugd, dat Hij het doel
en onze vaart bepaalt.
Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht
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van aller mensen broederschap
in 't ene, godd'lijk licht.
3.God roept, en wat de mensen scheidt,
dat zij geen scheiding meer;
zijn liefde houd' ons allen saam
en samen met de Heer.
Want wat er in de wereld woed',
toch is het God, die wint,
en in een elk die Hem behoort,
het nieuwe rijk begint.
Verkondiging
Muzikaal intermezzo
Lied 314: 1, 3, 4
1 Gij die gelooft, verheugt u samen,
't is God, die trouw zijn kerk bewaart!
Die hoop zal nimmer ons beschamen:
de Heer is God en zijn is de aard.
Zijn woord heeft vrede, heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid!
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3 Nabij of ver, wij zijn verbonden:
één Heer en één geloof, één doop,
één Geest is tot ons neergezonden,
en één is aller liefd' en hoop.
Wij bidden en wij danken saam,
wij roemen in één Vadernaam.
4 Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!
Een kudde, een Herder is beloofd.
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd!
Dat toch de dag des Heils verscheen,
Dan worden aard’ en hemel één!
Gedicht
Gebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader
slotlied 477: 1, 2
Geest van hierboven, – leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, – deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen – van grote dingen,
als wij ontvangen – al ons verlangen,
met Christus opgestaan. – Halleluja!
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Eeuwigheidsleven – zal Hij ons geven,
als wij herboren – Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. – Halleluja!
Wat kan ons schaden, – wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, – wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege – voor ons verkregen,
Gij zult op aarde – de macht aanvaarden
en onze koning zijn. – Halleluja!
Gij, onze Here, – doet triomferen
die naar U heten – en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. – Halleluja!

Zegen
Respons

‘Amen, amen, amen’

11

