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      Dominee: Ds. A. Elverdink, Eastermar
Organist: Nienke van der Heide-Visser
Mededeling: Viering Heilig Avondmaal

Lied voor de dienst Gz. 234

Gezang 234 : 1
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Gezang 234 : 2
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Welkom en mededelingen
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Intochtslied Psalm 68: 2

Psalm 68 : 2
Draagt op een lied, aan Hem gewijd
die spoorslags op de wolken rijdt;
hoog is de Naam verheven!
Hij, vader van 't verweesde kind,
bij wie een vrouw bescherming vindt
in haar vereenzaamd leven.
Hij, HERE in zijn heiligdom,
doet wie verlaten was, weerom
het samenzijn ervaren.
Wie was gevangen wordt bevrijd,
maar Hij verbant in eenzaamheid
al wie weerspannig waren.

Onze Hulp en Groet .

We zingen: Elb 140

vers 1
Kroon Hem met gouden kroon,
het Lam op zijnen troon!
Hoor, hoe het hemels loflied al
verwint in heerlijk schoon.
Ontwaak, mijn ziel en zing
van Hem, die voor u stierf.
En prijs Hem in all' eeuwigheên,
die 't heil voor u verwierf.

vers 2
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Kroon Hem, der liefde Heer!
Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Zijn wonden tonen 't gans heelal
wat Hij voor 't mensdom deed.
De eng'len om Gods troon,
all' overheid en macht,
zij buigen dienend zich ter neer
voor zulke wond're pracht.

vers 3
Kroon Hem, de Vredevorst,
wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee,
't klinke over berg en dal.
Als alles voor Hem buigt
en vrede heerst alom,
wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Gebed .

We lezen: Johannes 14: 1 – 9; 15 – 19
en 22, 23
1Wees niet ongerust, maar vertrouw op
God en op mij. 2In het huis van mijn
Vader zijn veel kamers; zou ik anders
gezegd hebben dat ik een plaats voor
jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik
een plaats voor jullie gereedgemaakt
heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met
me meenemen, en dan zullen jullie zijn
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waar ik ben. 4Jullie kennen de weg naar
waar ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij
weten niet eens waar u naartoe gaat,
Heer, hoe zouden we dan de weg
daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei:
‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven. Niemand kan bij de Vader komen
dan door mij. 7Als jullie mij kennen zullen
jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu
kennen jullie hem, want jullie hebben
hem zelf gezien.’ 8Daarop zei Filippus:
‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer
verlangen we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben
nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me
niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft
de Vader gezien. Waarom vraag je dan
om de Vader te mogen zien?

15Als je mij liefhebt, houd je dan aan
mijn geboden. 16Dan zal ik de Vader
vragen jullie een andere pleitbezorger te
geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest
van de waarheid. De wereld kan hem niet
ontvangen, want ze ziet hem niet en kent
hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij
woont in jullie en zal in jullie blijven. 18Ik
laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij
jullie terug. 19Nog een korte tijd en de
wereld zal mij niet meer zien, maar jullie
zullen mij wel zien, want ik leef en ook
jullie zullen leven.
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22Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot)
aan Jezus: ‘Waarom zult u zich wel aan
ons, maar niet aan de wereld
bekendmaken, Heer?’ 23Jezus
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.

Collecte
Eerste collecte: Stichting
Zendingsfeesten Veenklooster
Tweede collecte: Kerk
Uitgangscollecte: Avondmaalscollecte
Noodhulp en preventie Ethiopië

We zingen: ELB 178: 1, 4

vers 1
Als ik maar weet, dat hier mijn weg
door U, Heer, wordt bereid,
en dat die weg, hoe moeilijk ook,
mij nader tot U leidt.

Refrein
Nader tot U, nader tot U,
Nader, mijn Heiland, tot U.
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Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

vers 4
Als ik maar weet, ook als op aard'
mij droefheid wacht of kruis,
dat ieder kruis mij nader brengt
bij 't eeuwig Vaderhuis.

Refrein
Nader tot U, nader tot U,
Nader, mijn Heiland, tot U.
Als ik maar weet, dat alles hier
mij nader brengt tot U.

Preek
.

We zingen: Gez. 323: 2, 8

Gezang 323 : 2
God is tegenwoordig, die in 't licht
daarboven
dag en nacht de engelen loven.
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere
al de hoge hemelsferen.
Laat o Heer, U ter eer,
ons lied ook U prijzen,
lof en dank bewijzen.

Gezang 323 : 8
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Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en
leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw
wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.

Inleiding op het Avondmaal

We zingen: ELB 302

vers 1
Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

vers 2
Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

vers 3
Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn.
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vers 4
Jezus, op uw Woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

Gebeden

Rondgaan van brood en wijn
.

We zingen: Gez. 358: 6

Gezang 358 : 6
U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Slotlied Gez. 77: 1, 3, 4

Gezang 77 : 1
De Trooster komt,
die Christus zenden zal,
en die nooit van ons wijkt.
De Trooster komt,
de ure is er al,
dat Hij het vuur ontsteekt:
de Vader zendt Hem uit den hoge,
Hij toont zijn hulp en mededogen.
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De Trooster komt!

Gezang 77 : 3
De Heilge Geest,
als Hij zich openbaart,
stelt alles in zijn licht.
De Heilge Geest,
waar Hij verschijnt op aard,
houdt Hij gestreng gericht.
Hij is voor Christus de getuige,
Hij komt de wereld overtuigen,
De Heilge Geest!

Gezang 77 : 4
O Geest van God,
die alles uit Hem neemt,
nooit gaat zijn woord voorbij.
O Paracleet,
blijft Gij de wereld vreemd,
Gij komt uw kerk nabij.
Gij zijt het, die voor ons bewaarde
alwat de Heiland deed op aarde.
O Geest van God!

Zegen
Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!
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