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Welkom en mededelingen

Zingen : Psalm 68: 7 en 11

‘God zij geprezen met ontzag’

7. God zei geprezen met ontzag.
Hij overlaadt ons dag aan dag,
Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roep in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

11. Ook zelfs het land der duisternis
zal weten wat uw luister is,
Egypte zal U eren.
Het morgenland strekt als een bruid
de handen haastig naar U uit,
ook daar zult Gij regeren.
De wereld brengt U huldeblijk,
want heel de wereld is Uw rijk,
Jeruzalem het midden;
koningen overal vandaan
komen met schatting voor U staan,
elk land zal tot U bidden.

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 68: 12

vervolg intochtspsalm

12. Gij mogendheden zingt een lied,
zing Hem die koninklijk gebiedt,
hier en in alle landen.
Hij heft zijn stem, een stem van machtuw sterkte zij Hem toegebracht,
strek tot Hem uit uw handen.

Zijn heerlijkheid en hoog bevel
staan wakend over Israel,
geen wankeling gedogend.
Doorluchtig is uw majesteit,
geef aan uw volk standvastigheid,
o Here god hoogmogend.

Verootmoediging en genade verkondiging
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Zingen: lied 970: 1-5

‘Vlammen zijn er vele’

1. Vlammen zijn er vele,
één is het licht,
licht van Jezus Christus,
vlammen zijn er vele,
één is het licht,
wij zijn één in Christus.

2. Ranken zijn er vele,
één is de stam,
wijnstok van het leven,
ranken zijn er vele,
één is de stam,
wij zijn één in Christus.

3. Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
Geest van Jezus Christus,
Gaven schonk Hij vele,
één is de Geest,
wij zijn één in Christus.

4. Velen mogen dienen
als onze Heer,
Hij wast onze voeten,
velen mogen dienen
als onze Heer,
wij zijn één in Christus

5. Leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn Christus’ lichaam,
leden zijn er vele,
één is zijn kerk,
wij zijn één in Christus.
Gebed bij de opening van het Woord

Muziek bij het weggaan Solid Kids

‘Wacht op de Heer’

Wacht op de Heer,
Zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer,
houd moed. Hij komt!

Wacht op de Heer,
Zijn dag is nabij.
Wacht op de Heer,
houd moed. Hij komt!

Schriftlezing Johannes 12: 20-36
20 Nu was er ook een aantal Grieken naar het feest gekomen om God te aanbidden. 21 Zij gingen
naar Filippus uit Betsaïda in Galilea, en vroegen of ze Jezus konden zien. 22 Filippus ging dat
tegen Andreas zeggen en samen gingen ze naar Jezus. 23 Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de
Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 24 Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet
in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft brengt hij veel
vruchten voort. 25 Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn
leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. 26 Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik
ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden. 27 Nu slaat de
angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar
hiervoor ben Ik juist gekomen. 28 Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’ Toen klonk er een
stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 29 De
mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: ‘Een donderslag!’ Maar er waren er ook die
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zeiden dat het een engel was die tegen Hem gesproken had. 30 Jezus zei: ‘Die stem heeft niet
voor Mij gesproken, maar voor u. 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, nu zal de
heerser van deze wereld uitgebannen worden. 32 Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven
word, zal Ik iedereen naar mij toe halen.’ 33 Daarmee duidde Hij aan welke dood Hij zou sterven.
34 De mensen zeiden: ‘Maar wij hebben uit de wet begrepen dat de Messias eeuwig blijft leven.
Waarom zegt U dan dat de Mensenzoon omhoog geheven moet worden? Wie is die
Mensenzoon?’ 35 ‘Nog een korte tijd is het licht bij u,’ antwoordde Jezus. ‘Ga uw weg zolang het
licht is en laat de duisternis u niet overvallen; wie in het donker loopt weet niet waar hij heen
gaat. 36Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na
deze woorden ging Jezus weg en Hij hield zich voor hen schuil.

Zingen liedbundel 91: 1, 2, 3

‘Wees stil voor het aangezicht van God’

1. Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.
Aanbid Hem met eerbied en ontzag
En kniel nu voor Hem neer;
Die zelf geen zonde kent
En ons genade schenkt.
Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

2. Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond,
Waar Hij verschijnt met vuur;
Een eeuwigdurend licht
Straalt van zijn aangezicht.
Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

3 .Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
De kracht van de God die vergeeft
En ons genezing brengt;
Niets is onmogelijk
Voor wie gelooft in Hem.
Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.
Verkondiging

Zingen lied 381: 1-5

‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’

1. Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,
wil mij vergeven wat ik U misdeed;
verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.
2. Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet,
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.
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3. Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,
zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament.
4. Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.
5. Nu ik mijn hand strek naar ’t gebroken brood
en neem de beker, die gij zelf mij bood,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.
Dienst van het Heilig avondmaal
Inleidend

Geloofsbelijdenis

Gebed

Zingen lied 405: 1, 3, 4

‘Heilig, heilig, heilig!’

1. Heilig, heilig, heilig!
Heer, God almachtig
vroeg in de morgen
word' U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt

3. Heilig, heilig, heilig!
Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde
ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig,
enig in uw luister,
één en al vuur
en liefde majesteit.

4. Heilig, heilig, heilig!
Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde
verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig!
Liefdevol en machtig,
Drievuldig God,
die één in wezen zijt.
Uitdeling en communie
4

Dankgebed

Slotlied: lied 919: 1 - 4

‘Gij die alle sterren houdt’

1. Gij die alle sterren houdt
in uw hand gevangen
Here God, hoe duizendvoud
wekt Gij ons verlangen!
Ach, ons hart, is verward,
leer het op uw lichte
hoge rijk zich richten

2. Want de lichten die wij zelf
aan de hemel stelden,
glinsterend in het zwart gewelf,
sterren, ongetelde, al hun glans/ dooft nochtans,
dan is heel ons leven
door de nacht omgeven.

3. God, is dan wat U verliet
uit uw hand gevallen?
Mist Gij onze wereld niet
bij uw duizendtallen?
Blijf niet ver, doe één ster
in de nacht ons gloren,
of wij zijn verloren!

4. Christus, stille vaste ster,
o Gij licht der lichten,
waarnaar wij van her en der
onze schreden richten, geef ons moed; / 't is ons goed
U te zien, getrouwe,
uw hoog rijk t' aanschouwen.

Heenzending en zegen

Respons: lied 415:3

‘Amen, amen, amen!’

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, Uw naam ter eer!

Naspel orgel

Collecte

Uw bijdrage voor de collecte kunt u ook overmaken op rekeningnummer:
NL 05 RABO 037 37 28 840 o.v.v. “Collecte” .
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