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1.       Al heeft Hij ons verlaten, 2. Al is Hij opgenomen,
          Hij laat ons nooit alleen. houd in herinnering,
          Wat wij in Hem bezaten dat Hij terug zal komen,
          is altijd om ons heen zoals Hij van ons ging.
          als zonlicht om de bloemen Wij leven van vertrouwen,
          een moeder om haar kind. dat wij zijn majesteit
          Teveel om op te noemen van oog tot oog aanschouwen
          zijn wij door Hem bemind. in alle eeuwigheid.

mededelingen

aanvangspsalm 27: 1, 4, 7 antifoon 640f

          ‘Halleluja! Hoor mij, God, ik roep, verberg U niet voor mij. Halleluja

1.       Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here!
          Waar is het duister dat mij onheil baart?
          Mijn hoge burcht is Hij, niets kan mij deren,
          in zijn bescherming ben ik wel bewaard!
          Of zich de boosheid tegen mij verbindt
          en op mij loert opdat zij mij verslindt,
          ik ken geen angst voor nood en overval:
          het is de Heer die mij behouden zal!

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!



7.       O als ik niet met opgeheven hoofde
          zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
          O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
          dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
          Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
          Hij is getrouw, de bron van alle goed!
          Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
          wacht op den Heer en houd u onversaagd.

stil gebed votum/groet
v.       Laten wij de HEER om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en 
          Zijn NAAM prijzen: want Zijn barmhar tigheid heeft geen einde!

Kyrie/gloria 299e

I.       HEER ONTFERM U,
I        en II. Heer ontferm u.
I.       CHRISTUS ONTFERM U,
I en II Christus ontferm u.
I.       HEER ONTFERM U OVER ONS
I en II. Heer ontferm u over ons

I en II.   Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
          en op aarde vrede in mensen van zijn behagen.
          wij loven U, aanbidden U, vereren en zegenen U,
          wij danken U om uw glorie!
          hemelse koning, God over allen, Vader van mensen.
          Jezus Messias, één met de Vader, Lam van God
          die wegdraagt de zonde van heel onze wereld: 
          geef uw ontferming!
          heilig, heilig zijt Gij alleen Heer, allerhoogste
          Jezus Messias, Heilige Geest, glorie van God! 
          U alle eer, nu en altijd. A~men. A~men. A~~men

de kinderen

gezang 380: 2, 4

2.       Gij, ’s Vaders Zoon, ten troon verheven,
          betoont uw majesteit,
          belooft voor ons verloren leven
          behoud in eeuwigheid.
          Gij zijt de doodspoort doorgegaan;
          als overwinnaar opgestaan,
          naamt Gij ons aan.



4.       Heer, open ons genadig de ogen
          en doe ons door uw Geest
          het licht zien en uw naam verhogen,
          voor ’t oordeel onbevreesd.
          Ten troon verheven, ons nabij,
          staat Gij ons in de strijd terzij.
          Mijn kracht zijt Gij.

gebed bij de opening van de Heilige schrift 

lezing: Johannes 15:26 - 16:4

26Wanneer de pleitbezorger komt die Ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest
van de waarheid die van de Vader komt, zal die over Mij getuigen. 27Ook jullie moeten
mijn getuigen zijn, want jullie zijn vanaf het begin bij Mij geweest. 161Dit alles heb Ik
tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. 2Jullie zullen uit de
synagoge gezet worden, en er komt zelfs een tijd dat iedereen die jullie doodt, meent
daarmee God te dienen. 3Maar ze doen dat omdat ze de Vader en Mij niet kennen.
4Ik 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. 

gezang 1008

1.       Rechter in het licht verheven,
          Koning in uw majesteit,
          louter ons geringe leven,
          scheld ons onze schulden kwijt,
          laat uw vleuglen ons omgeven,
          troost ons met uw tederheid.

2.       Hoor de bittere gebeden
          om de vrede die niet daagt.
          Zie hoe diep er wordt geleden,
          hoe het kwaad de ziel belaagt.
          Zie uw mensheid hier beneden,
          wat zij lijdt en duldt en draagt.

3.       Houd wat Gij hebt ondernomen,
          klief het duister met uw zwaard.
          Kroon de menselijke dromen
          met uw koninkrijk op aard.
          Laat de vrede eindlijk komen,
          die uw hart voor ons bewaart.

verkondiging    aansluitend orgelspel 



gezang 664: 
1.       Naam van Jezus, nu verheven
          boven alle namen uit,
          om een leidsman ons te geven
          die in alle waarheid leidt.
          Wees verborgen in ons midden, leer ons bidden,
          geef uw zegen wijd en zijd.

2.       Wanneer zult Gij weer verschijnen?
          Komt het vragen nog te vroeg?
          Kent de herder nog de zijnen
          sinds Hij eens de wolven sloeg?
          Leid ons in de ware vrijheid,
          uw nabijheid,
          wolk en vuur zijn niet genoeg.

3.       Overal wordt U gebeden
          om het Rijk dat komen gaat.
          Laat het zichtbaar zijn beneden,
          geef een nieuwe dageraad.
          Woord van God, maak deze aarde 
          tot een gaarde
          waar de boom des levens staat.

voor- en dankgebed 

slotgezang 721
1.      Houdt ons bijeen, God, rond uw woord, 
          houdt tegen wie uw heil vermoordt, 
          en Christus niet meer wordt geëerd 
          en men bestrijdt dat Hij regeert.

2.      Kom, Christus, toon uw ware kracht 
          en breng uw liefde aan de macht!
          Behoed uw kerk in haar verdriet, 
          dat zij U zegent in haar lied!

3.      Blaas, Trooster, ons uw adem in, 
          maak ons op aarde eensgezind.
          En gaan wij door de laatste poort, 
          leidt ons dan met uw levenswoord.

Zegen/amen

Collecte bij de uitgang


