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Orde van dienst – Zondag 24 april 2022 

 

Voorganger: ds. J.Scheele 

 

Organist Leen Mijnders 

 

Aanvang: 17.00 u 

 

 

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst. 

 

Zingen: Psalm 67 vers 1 en 2 

 

1 God zij ons gunstig en genadig. 
 Hij schenke ons 't gezegend licht 
 dat overvloedig en gestadig 
 straalt van zijn heilig aangezicht; 
 opdat hier op aarde 
 elk uw weg aanvaarde 
 en tot U zich wend ', 
 zo, dat allerwegen 
 ieder volk de zegen 
 van uw heil erkent. 
 

2  De volken zullen U belijden, 

o God, U loven al te zaam! 

De landen zullen zich verblijden  

en juichen over uwen naam. 

Volken zult Gij rechten, 

hun geding beslechten 

in gerechtigheid 

,volken op deez' aarde, 

die uw arm vergaarde, 

die Gij veilig leidt. 
 

 

  

 

 Stil gebed, votum en groet 

 

 Zingen: Gezang 319 

 

 

   Looft God, die zegent al wat leeft, 
 der heem'len Heer is Hij, 
 die tussen ons zijn woning heeft. 
 Die ver is, is nabij. 

 

2   Looft God, Hij stuurt het schip der kerk, 
 dat naar de morgen vaart. 
 Hij is de hartslag van ons werk, 
 Hij houdt het welbewaard. 
 

3   Looft God, zijn vinger wijst ons aan, 
 een toren in de tijd, 
 dat het ten hemel toe moet gaan, 
 en gaat in eeuwigheid. 

 

4   Looft God, want Hij spreekt onze taal, 
 Hij troont op onze lof. 
 In woord en doop en avondmaal 
 houdt Hij bij ons zijn hof. 
 

  

 

 
5   Looft God, die ons aan tafel vraagt, 
 loof bruid, uw Bruidegom, 
 Ik loof U die mijn leven draagt, 
 o lieve God, ik kom 
 

  
Gebed 

  
Schriftlez1e Schriftlezing: Joël: 21-27 
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21 Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, 
want de HEER doet grote daden! 
 
22 Wees niet bang meer, dieren van het veld, 
want een kleed van groen bedekt de woestijn, 
de bomen dragen volop vrucht, 
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom. 
23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij 
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God, 
want hij geeft regen om je te verkwikken, 
hij laat de regen overvloedig op je neerdalen, 
vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 
24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, 
de perskuipen lopen over van wijn en olie. 
 
25 Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al die zwermen sprinkhanen is 
opgevreten, door mijn grote leger, dat ik op jullie had afgestuurd. 26 Je zult weer volop te eten 
hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb 
wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 27 
Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit 
zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 
 
 
2e schriftlezing: Johannes 14:22-29 
 
22 Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan ons, maar niet 
aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal 
hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem 
komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat 
jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik 
gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de 
pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk 
maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je 
niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en 
bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de 
Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven 
wanneer het zover is. 

   

    

  
Zingen: ELB 76 Mijn vrede laat ik U 
 

Mijn vrede laat Ik u. 
Mijn vrede geef Ik u. 
Weest dan niet bezorgd. 
Mijn vrede laat Ik u. 
Mijn vrede geef Ik u. 
Weest niet bevreesd. 
 
 

Mijn vrede laat Ik u. 
Mijn vrede geef Ik u. 
Weest dan niet bezorgd. 
Mijn vrede laat Ik u. 
Mijn vrede geef Ik u. 
Weest niet bevreesd. 

 

 

Preek  
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Zingen:  Gezang 90 vers 6 en 11 
 

6  Zijn Geest wil in mij wonen, 
 Hij richt mijn wens en wil, 
 en wat er ook mag komen, 
 Hij spreekt en maakt mij stil. 
 Al wat de Heer van binnen 
 geplant heeft, rijpt tot vrucht. 
 Hij is de Geest, die in mij 
 en met mij Vader! zucht. 
 

Mijn hart wil blij opspringen, 
het kan niet treurig zijn, 
ik lach en loop te zingen 
in louter zonneschijn. 
De zon die staat te stralen, 
o Jezus, dat zijt Gij. 
Ik dank U duizendmalen, 
wat zijt Gij goed voor mij! 

 

 

  
  
Geloofsbelijdenis 
 
 
voorbede en dankzegging afgesloten met heet Onze Vader  

  
 

Collectemoment   

 

 

 

Zingen :  

 

Overvloedig geef Ik u;  

 

zoals de Vader Mij zond,  

 

zo zend Ik u.  

 

Ga en deel mijn liefde uit;  

 

vrede zij u. 

 

Overvloedig geef Ik u;  

 

zoals de Vader Mij zond,  

 

zo zend Ik u.  

 

Ga en deel mijn liefde uit;  

 

vrede zij u. 

 

Zegen 

De Heer zegene u en Hij behoede u, 

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, 

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede> 

___________________________________________________________________________Amen. 
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Wegzending en zegen 

________________________________________ 


