Liturgie
Voor zondag 15 mei 2022
Cantate
5e zondag na Pasen

Orgelspel
Welkom/mededelingen
Intredelied: Ps. 98 vers 1, 2 en 3
Bemoediging:
V Onze hulp is in de Naam van de Heer
A die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed:
V Heer, U wacht op ons
Totdat wij opengaan voor U
A wij wachten op uw woord
dat ons ontvankelijk maakt
V Stem ons af op uw stem
op uw stilte
A spreek ons uw woord tegemoet
leid ons tot uw vrede
amen
Zingen Ps. 98 vers 4
Gemeente kan gaan zitten
Smeekgebed, afgesloten met het zingen van het Kyrië

Glorialied Lied 654
Groet:
V de Heer zij met u
A met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Schriften

1e Bijbellezing: Deuteronomium 6: 1-9
61Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw
God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in
bezit zult nemen. 2U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te
houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor
u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u lang
leven. 3Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed
gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal
toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd.

De HEER is de enige
4

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5Heb de HEER, uw
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6Houd
de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7Prent ze uw
kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat
en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw
voorhoofd. 9Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de
stad.

Lied 320 vers 1,2,3 en 5

Lezing uit het evangelie naar Johannes; Joh.13:31-35
Jezus is de weg naar de Vader
31

Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon
zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. 32Als Gods
grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid
laten delen, nu onmiddellijk. 33Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij
jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik
nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34Ik
geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo
moeten jullie elkaar liefhebben. 35Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen
zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Lied 754

Verkondiging
Orgelspel

Lied 763 vers 1,2 en 5
Dienst van de gebeden

Toelichting collecte door de diaken

Slotlied 657(staande) vers 1 en 3
Wegzending en zegenbede
A Amen(3x)

