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Orde van dienst – Zondag 15 mei 2022 
 

Voorganger: ds. G.J. van Meijeren 
 
Organist: Leen Mijnders 
 
Aanvang: 17.00u 
 
 

 
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
  
Gemeente gaat staan 
 
Zingen: Psalm 133 
 

1. Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen 
van 't zelfde huis als broeders samenwonen. 
Een liefdeband houdt hen tezaam. 
De zegen van Gods hoog verheven naam 
daalt op hen neer vol zoete tederheid, 
als olie die den priester wijdt. 
 
3. Jeruzalem! Hier geeft de Heer zijn zegen, 
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen 
en leven tot in eeuwigheid. 

2. Als olie die Aärons baard en kleren 
met geur doordringt, zo is de gunst des Heren 
voor wie eendrachtig samen zijn. 
Als dauw is het, die ligt zo mild en rein 
op Hermons top en daalt op Sion neer. 
't Wordt al een tuin voor God den Heer. 

 
Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed 
 

Votum en groet 
 

Gemeente gaat zitten 
 

Zingen: Gezang 437 
 

1. Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
3. Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 

2. Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Schriftlezing: 1 Johannes 3: 1-11 
 
1Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God 
genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. 
2Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet 
geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan 
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zien we hem zoals hij is. 3Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht maakt zich rein, zoals ook 
Jezus rein is. 4Ieder die zondigt overtreedt Gods wet, want zondigen is Gods wet overtreden. 5U weet 
dat Jezus verschenen is om de zonden weg te nemen; er is in hem geen zonde. 6Ieder die in hem blijft, 
zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet.  
7Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een rechtvaardige, zoals ook Jezus 
rechtvaardig is, 8en wie zondigt komt uit de duivel voort, want de duivel heeft vanaf het begin 
gezondigd. De Zoon van God is dan ook verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 9Wie 
uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want 
hij is uit God geboren. 10Hieraan is te zien wie kinderen van God en wie kinderen van de duivel zijn: 
wie niet rechtvaardig leeft, komt niet uit God voort. Hetzelfde geldt voor wie zijn broeder of zuster 
niet liefheeft. 
11Dit is immers wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen: dat we elkaar moeten liefhebben. 
 
Zingen: Lied 673 (Liedboek 2013) 

 
 
 
 
 
 
Preek  
 
Zingen: Psalm 36: 2 
 

2. Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleug'len spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 

 

2. Oplaaiend vuur, verteer 
wat krom is of verkeerd, 
de lage driften, hoge dunk, ze branden. 
Ga met uw licht ons voor, 
U trekt een lichtend spoor, 
omgeef ons met uw gloed, wees onze mantel. 
 
3. Liefde voor al wat leeft 
wordt ons een kostbaar kleed 
waarmee wij ons armoedig pogen sieren. 
Verdwenen is de trots, 
wij kennen ons tekort. 
Kom ons te hulp, laat mildheid zegevieren. 
 
4. Dood ben ik zonder U, 
mijn ziel verlangt naar U, 
een hartstocht die geen mens ooit kan verklaren. 
Met liefde vormt U mij 
tot teken van uw heil. 
Bewoon ons, Geest van God, geef ons uw adem. 
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Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte – kort muzikaal intermezzo 
 
Zingen: Gezang 481: 1, 3 en 4 
 

1. O grote God die liefde zijt, 
o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 
 
4. Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven. 

3. Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 

 
Zegen (staande)  


