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Welkom en mededelingen 

 

Gezang 329 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 

met uw eigen, 

met uw lieve stem verstoord. 

Maak de weg tot U begaanbaar, 

wees verstaanbaar; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 

ons ten leven, 

maak uw schrift het levend woord. 

Zie het boek van uw behagen 

opgeslagen; 

spreek Heer, uw gemeente hoort. 

3 Roep ons uit de doodse dalen 

waar wij dwalen, 

door een vreemde stem bekoord. 

Breng ons naar de heil'ge stede 

van uw vrede. 

Spreek Heer, uw gemeente hoort. 

 

Stil gebed,  bemoediging,  groet 

 

Psalm 63: 1, 2 

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 

naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 

Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 

die leven zijt en leven laat. 

O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 

en dorsten naar U in een land, 

waarop de zon verzengend brandt, - 

schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 

2 Eens zag ik in uw tempelhof 

U in uw glorie hoogverheven, 

wiens gunst mij meer is dan het leven, 

mijn lippen stamelden uw lof. 

Mijn leven lang wil ik U prijzen, 

uw naam aanbidden, want Gij voedt 

mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: Johannes 14: 1-14 (NBV21) 
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 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? 
10Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de 

Vader in Mij is? Ik spreek niet namens mezelf als 

Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij 

blijft, doet zijn werk door Mij. 11Geloof Me: Ik ben 

in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet 

gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. 
12Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt 

zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik 

ga immers naar de Vader. 13En wat jullie dan in 

mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de 

Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 
14Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal Ik het 

doen. 

 

Gezang 75: 1, 3 

1 U kennen, uit en tot U leven, 

Verborgene die bij ons zijt, 

zolang ons 't aanzijn is gegeven, 

de aarde en de aardse tijd, 

o Christus, die voor ons begin 

en einde zijt, der wereld zin! 

3 O Christus, ons van God gegeven, 

Gij tot in alle eeuwigheid 

de weg, de waarheid en het leven, 

Gij zijt de zin van alle tijd.  

Vervul van dit geheimenis 

uw kerk die in de wereld is. 

 

Preek 

 

Gezang 441: 2, 10 

2 Het zal ons niet berouwen 

de smalle weg te gaan. 

Hij riep ons, de Getrouwe, 

en Hij ging zelf vooraan. 

Komt en vertrouwt op Hem 

die u is voorgetogen 

en richt uw hart en ogen 

vast op Jeruzalem. 

10 Wordt een die zwak is, moede, 

een sterker grijp' zijn hand. 

De broeder steun' de broeder, 

zo blijft de liefd' in stand.  

Sluit vaster u aaneen! 

Weest voor een elk de minste, 

maar ook weer graag de meeste 

in liefdedienst alleen! 

 

Gebeden 

Collecteaankondiging 

1. De Wittenberg 

2. Theologische Universiteit Apeldoorn 
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Gezang 303: 2 

2 Door God bijeen vergaderd, 

één volk dat Hem behoort, 

als kindren van één Vader; 

één doop, één Geest, één woord. 

Zo offert allerwege 

de kerk U lof en prijs. 

Eén naam is aller zegen, 

één brood is aller spijs. 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper van hemel en aarde. 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren zoon, onze 

Heer, 

die ontvangen is van de Heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

neergedaald in rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden, 

opgevaren naar de hemel, 

en zit aan de rechterhand van God, 

de almachtige Vader; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof de heilige, katholieke kerk, 

de gemeenschap van de heiligen; 

vergeving van de zonden, 

de opstanding van het lichaam 

en het eeuwige leven. 

Amen. 

 

Gezang 303: 5 

5 Met God zijn wij verbonden, 

met Vader, Zoon en Geest, 

met al wie overwonnen, 

al wie zijn trouw geweest. 

Bewijs ons uw genade, 

dan zingen wij bevrijd 

de glorie van uw daden, 

in tijd en eeuwigheid. 

 

Zegen 

 


