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                                                 Orde van dienst 

                                                 Zondag 29 mei 2022 

    Voorganger: ds. D. van Vreeswijk 

    Organist: Leen Mijnders 

    Aanvang: 17:00 uur 

 
 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
 
Zingen: Groot is Zijn majesteit 
 
Majesteit, groot is Zijn majesteit, 
lof zij Jezus en glorie, hulde en eer. 
Majesteit, God die de zijnen leidt. 
Vanaf Zijn troon vestigt de Zoon  
Zijn heerschappij. 
 
Dus verhoog, maak eeuwig groot, 
de Naam van Jezus. 
Volk van God, kom en breng lof, 
aan Jezus de Koning. 
Majesteit, groot is Zijn majesteit. 
Dwars door de dood werd Hij verhoogd, 
Jezus is Heer.

Stil gebed  
 
Votum en groet 
 
Aanvangstekst 
 
Zingen: Psalm 25: 2 
 
2. Here, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G’ uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil o Heer, 
‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
Gebed  
 
Lezing: Johannes 16: 1-15 
 
     [1] Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen.  [2] Jullie 
zullen uit de synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent 
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daarmee God te dienen.  [3] Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen.  [4] Ik zeg jullie 
dit nu, en wanneer die tijd komt zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet al eerder 
verteld omdat ik nog bij jullie was.  [5] Nu ga ik weg, naar hem die mij gezonden heeft, maar niemand 
van jullie vraagt: “Waar gaat u naartoe?”  [6] Jullie zijn verdrietig, omdat ik jullie dat gezegd heb.  [7] 
Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de pleitbezorger niet bij jullie komen, 
maar als ik weg ben, zal ik hem jullie zenden.  [8] Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken 
wat zonde, gerechtigheid en oordeel is:  [9] zonde – dat ze niet in mij geloven,  [10] gerechtigheid – 
dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien,  [11] oordeel – dat de heerser over deze wereld is 
veroordeeld. 
     [12] Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen.  [13] De 
Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet 
namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat.  
[14] Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren.  [15] Alles wat van de Vader is, 
is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal maken, van mij heeft. 
 
Zingen: Psalm 27: 4 en 5 
 
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem 
licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: “Zoek mijn aangezicht”. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij U openbaart! 

5. Laat mij toch nimmermeer uw toorn 
verwekken, 
verstoot hem niet die U in zwakheid dient. 
Zoudt Gij uw heerlijk aangezicht bedekken, 
zo wordt mijn leven leeg en zonder vriend. 
Gij zijt het enigst dat mijn hart bezit! 
Van al mijn schatten bleef mij niets dan dit: 
Gij zijt de helper die mij niet verlaat, 
als vader en als moeder van mij gaat.

 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 244: 2 en 4 
 
2. Laat u door de Trooster vinden, 
eens onbemind, nu Gods beminden, 
o kindren van Jeruzalem, 
dwaalt niet moedeloos, als vreemden, 
want Christus leeft, Hij die u kende. 
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem. 
Uw wachten is voorbij, 
de Dag komt naderbij, 
merkt het teken, 
maakt u bereid, 
de Heer bevrijdt, 
staat op en volgt, het is de tijd. 

4. Eenmaal zal Hem alles prijzen, 
de Geest zal allen onderwijzen: 
wie wederstond, wordt overmocht. 
Geest van liefde, wijsheid, krachten, 
de wereld blijft uw leiding wachten, 
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht. 
Jeruzalem, treed uit, 
verheug u als een bruid, 
zie uw Koning! 
Uw schreden richt 
de gids ten licht: 
Hij opent eeuwig vergezicht. 
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Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 675 (LB 2013) 
 
1. 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! 
Eeuwigheidsleven 
zal Hij ons geven, 
als wij herboren 
Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

2. 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 kinderen zijn. Halleluja! 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 390 (ELB): 1, 2 en 3 
 
1 Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
2 Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
3 Maak ons tot een zegening voor de volken, 
een zegening voor de mensen om ons heen, 
tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft 
Uw genezing door ons heen. 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


