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-Orgelspel 
 
-Woord van welkom en mededelingen 
 
-Aanvangslied: GvL 531: 1 en 3 
 
 Uit vuur en ijzer, zuur en  zout, 
 zo wijd als licht,  zo eeuwenoud, 
 uit alles wordt een mens gebouwd 
 en steeds opnieuw geboren. 
 Om ijzer in vuur te zijn, 
 om zout en zoet en zuur te zijn, 
 om mens voor een mens te zijn, 
 wordt alleman geboren. 
 
 Om oud en wijd als licht te zijn, 
 om lippen, water dorst te zijn, 
 om alles en om niets te zijn, 
 gaan iemand tot een ander. 
 Naar verte die niemand weet, 
 door vuur dat mensen samensmeedt, 
 om leven in lief en leed, 
 gaan mensen tot elkander. 
 
-V.       : De Heer is met jullie allen! 
-Gem.: De Heer is ook met u. 
-V.       : Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
-Gem.: Schepper van hemel en aarde 
(uit Psalm 119) 
-V.       : Gelukkig allen die uw wegen gaan 
 rechttoe en rechtaan aldoende uw Thora 
-Gem.: Gelukkig allen die De Afspraak houden, 
 die U zoeken uit de grond van hun hart. 
V.        : Doe dit en dat , zo en niet anders, zegt Gij 
 en ik ga, de weg van uw opdracht 



-Gem.: maar op wankele voeten, ik moet nog 
 leren die levensweg te gaan. 
-V.      : Mijn  ziel kleeft aan het stof. 
 Blaas mij leven in, zoals Gij hebt beloofd. 
-Gem.: Ik heb U mijn verhaal gedaan, Gij hebt mij 
 aangehoord – zeg nu hoe ik moet gaan. 
-V.       : Mijn ziel verdrinkt soms in moedeloosheid 
-Gem.: Richt mij dan op, doe wat Gij hebt beloofd. 
-V.       : Wentel de weg der leugen van mij af, 
-Gem: dat ik zal gaan in trouw en waarheid, 
 Uw wereldrecht voor ogen. Amen 
 
-Kyrie en Gloria: Lied 299j 
 
-Gebed van de zondag 
 
-Inleiding 
 
-Schriftezing: Johannes 8: 31-46 ( fragmenten) 
 
Toen heeft Jezus gezegd 
tot de Judeeërs die Hem hebben vertrouwd: 
Jullie allen, als je blijft bij mijn woord 
ben je waarlijk leerling van mij, 
je zult de waarheid leren kennen 
en die waarheid zal je vrijmaken! 
Ze antwoorden Hem: 
Zaad van Abraham zijn wij, - 
nooit iemands slaaf geweest! 
Hoe kunt u dan zeggen: 
Je zult vrije mensen worden?! 
Jezus antwoordt hun: 
Ik weet dat jullie zaad van Abraham zijn, 
maar jullie zoeken mij te doden 
omdat  mijn woord geen ruimte vindt bij jullie. 



Ik spreek uit wat ik gezien heb bij de Vader 
en jullie doen, wat je gehoord hebt bij jullie vader! 
Ze antwoorden hem: 
Onze vader is Abraham! 
Jezus zegt tot hen: 
Als jullie kinderen van Abraham zijn 
doet dan de werken van Abraham! 
Maar nu zoeken jullie mij te doden 
-een mens die tot jullie de waar heeft gesproken 
die ik van God heb gehoord – 
dat deed Abraham  niet! 
Jullie doen de werken van jullie vader! 
Ze zeggen dan tot hem: 
Wij zijn niet voortgekomen uit hoererij! 
De Eeuwige hebben wij als Vader, God. 
Jezus zegt tot hen: 
Als God jullie Vader was, zouden jullie solidair  zijn met mij, 
want ik ben van God uitgegaan en gekomen, 
want ik ben niet vanuit mijzelf gegaan, 
nee, Hij heeft mij gezonden, 
Waarom herkennen jullie mijn spreken niet? 
Omdat je niet bij machte bent mijn woord te horen? 
De vader uit wie jullie zijn is de duivel, de uiteenwerper; 
en doen wat jullie vader begeert, dat is wat jullie willen. 
Hij is in principe een mensenmoordenaar; 
Hij staat niet voor betrouwbaarheid, ‘ 
want in hem is geen trouw. 
Wanneer hij leugentaal uitspreekt,  
spreekt hij naar zijn eigen aarrd, 
want een leugenaar en bedrieger is hij,  
de vader van hen beide. 
Maar omdat ik de waarheid zeg, geloven jullie mij niet; 
Wie van jullie verwijt mij een zonde? – 
Als ik jullie waarheid zeg, waarom geloven jullie mij niet?- 
 



-Lied 831: 1, 3, 5 en 6 ( na 1, 3 en 6 refrein) 
 
-Overdenking 
 
-Orgelspel 
 
-Inleiding op de bevestiging van Ina Kuipers-Kiel als diaken 
 
Wij zijn de eersten niet die in geloof 
de weg van de belofte trachten te gaan, 
want vele getuigen zijn ons al voorgegaan…… 
 
Daarin gaan ondermeer diakenen ons voor. 
Zij doen dat door ons er telkens aan te herinneren 
dat wij niet ten koste maar ten bate van elkaar zullen leven. 
In die reden houden zij vast aan het dat visioen 
van een wereldwijde maaltijdgemeenschap, 
zoals die haar voorlopige gestalte krijgt 
aan de tafel van de Heer. 
Daarom zamelen zij ook de gaven van de gemeente in 
om allen die hulp nodig hebben – binnen en buiten de kerk- 
te doen delen in de liefde van Christus. 
Zo komen zij op voor het recht van de arme 
en wie geen helper heeft……. 
 
-Gebed 
 
-Gelofte 
 
-Bevestiging 
 
-Liet 919 
 
 Alle stjerren binne, Hear, yn jo hân besletten, 
 Jo bewurkje mear en mear langst yn minskeherten! 



 Och, ús hert wit it net, ’t hat him op jo ljochte 
 hege ryk net rjochte. 
 
 Want de ljochten dy’t wysels oan de himel stelle, 
 glâns en glinsering foar elts, stjerren, net te tellen, - 
 al har pracht wurdt wer nacht,  
 wat him toande as wûnder giet yn tsjuster ûnder. 
 
 God, is wat nei Jo net heart út jo hannen fallen? 
 Misse Jo ús wrâld dan net by jo tûzentallen? 
 Kom dochs wer, li tien stjer foar ús eagen blinke, 
 of wy sill’ fersinke. 
 
 Kristus, stjer sa klear en wier, ljocht oer alles hinne, 
 mochten wy fan hein en fier op jo beaken rinne. 
 Skink ús moed, ’t is ús goed dat wy, ivich trouwe, 
 oan jo ryk ús jouwe. 
 
-Voorbeden 
 
-Inzameling 
 
-Nodiging 
 
-Tafelgebed: 
-V.       : De Heer is met u! 
-Gem.: Zijn vrede is met u. 
-V.       : Verheft de harten! 
-Gem.: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
-V.       : Danken wij de Heer, onze God. 
-Gem. : Hij is onze dankbaarheid waardig. 
-V.       : Gij, louter licht, bron van eeuwig leven, 
 wij zegenen U! 
 Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, 
 vult onze leegte met overvloed, 



 en in ons te volle hoofd en hart 
 wilt ge ruimte scheppen en vrijheid. 
 In mensen zet uw liefde vrucht, 
  soms dwars tegen de verdrukking en onwil in. 
 Wij rijpen aan de oevers van uw Woord, 
 aan de zomen van uw Licht. 
 Daarom, met alles wat ademt van genade, 
 met al wie ons  zijn voorgegaan, 
 stemmen ook wij hier in met de lofzang: 
 
 ( melodie Psalm 118) 
-Gem.: Heilig zijt Gij, o Here Here, 
 Heilig uw Naam en uw gebod. 
 Alles wat ademt moet U eren, 
 Heilig zijt Gij, o Isrels God! 
 Gezegend zij de grote koning 
 die tot ons komt in ’s Heren Naam. 
 De hele aarde wordt zijn woning, 
 Hij richt een nieuwe wereld aan. 
 
-V.      : Wij zegenen U om Hem, de zoon van uw hart,  
 gezonden tot ons, als brood uit de hemel, 
 als afglans van U. 
 Goede vrucht uit de schoot van uw volk,  
 gezaaid in de aarde, verloren als graan 
 was Hij in de wereld  
 en gaf met zijn liefde aan mensen het leven, 
 in de nacht van de overlevering, 
 toen Hij een brood nam, het zegende, brak 
 en uitdeelde aan zijn vrienden met de woorden: 
 “Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven. 

Neemt en eet, en doe dat om Mij te gedenken.” 
En evenzo na de maaltijd, toen Hij de  drinkbeker  
van de dankzegging liet rondgaan met de woorden: 
‘Dit is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed. 



Drinkt allen daarvan en doe dat tot mijn gedachtenis.” 
 

-Gem.: Als  wij dan eten van dit brood 
 en drinken van deze beker 
 verkondigen wij het offer van de Heer 
 totdat Hij komt: Maranatha! 
-V.       : Kom tot ons, Geest die levend maakt, 

word vuur in ons! 
Vermenigvuldig in dit huis de goede vrucht, 
vernieuw in ons de hoop. 
die ons verlangen doet dat Gij eens zult zijn:  
alles in allen! 
Zolang bidden wij samen: 
 

-Gem.: Onze Vader…… 
 
-Vredegroet, wij wensen elkaar de vrede van Christus toe 
 
-Gemeenschap van brood en wijn 
 
-Dankgebed 
 
-Slotlied: Lied 422 
 
-Zegen 
 
-V.      : De levende zal met je meegaan,  voor je uit, 
 als een licht in je ogen, als een lamp voor je voet, 
 als baken bij ontij, als verte die wenkt. 
 als Stem die je uitdaagt, Woord dat je wakker schudt. 
 Zo zul je gezegend zijn en tot zegen zijn, 
 in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest 
-Gem.: Amen 
 
-Orgelspel 



 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 


