
 

 

 

Elfde jaargang nr. 24                     7e zondag van Pasen - Wezenzondag                        Zondag 08 mei 2016 

Liturgische kleur: wit 

Voorganger: Ds. Hillegonda Ploeger 

Ouderling van dienst:  Arma van der Vliet   Diaken:  Ati Valkenburg 

Koster:  Piet van de Bunt   Organist:  Jan de Vries 

Lector:  Janna Saalmink 

Bloemengroet:  De bloemengroet gaat deze week met een hartelijke groet van de gemeente 

naar: Mevr. Mary Bruinsma, Acacialaan 12 

Omzien naar elkaar:  Bob de Waard, Emtinckhof flat 328, is afgelopen dinsdag na een wekenlang 

verblijf in Tergooi voor verder herstel naar de Beukenhof gegaan.  

Agenda:  zondag 15 mei: Pinksteren 09.50 uur: Ds. Hillegonda Ploeger (vooraf zingen) 
   

Lied van de week:  Lied 31 a 

Orde van dienst 

Welkom en mededelingen 

Moment van stilte       

DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Aanvangslied:   Psalm 27: 1         we gaan staan 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Zingen:   Psalm 27: 7         we gaan zitten 

Gebed om ontferming met Lied 281: 1 

Glorialied:  Lied 433: 1,2,3 en 5 

 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag 

Lezing:  1 Samuël 12: 19 - 24 
 
19 Ze vroegen Samuel: ‘Bid voor ons, uw 

dienaren, tot de HEER, uw God, dat we niet 

hoeven te sterven. Want we hebben al 
zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we 

het nog erger gemaakt door om een koning 
te vragen.’ 20 ‘Ook al hebt u gezondigd,’ 
antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang te 

zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en 
hem met heel uw hart toegedaan bent. 21 

Dwaal niet af om achter iets aan te lopen 
dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat  

 

het niets is. 22 Ter wille van zijn grote 
naam zal de HEER zijn volk immers niet in 

de steek laten, want hij heeft zelf besloten 
om u tot zijn volk te maken. 23 En hetzelfde 

geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen 
tegen de HEER en ik moet zeker niet 
ophouden voor u te bidden en u het goede 

en rechte pad te wijzen. 24 Dus: heb ontzag 
voor de HEER en wees hem oprecht, met 

hart en ziel toegewijd. U hebt immers zelf 
ervaren welke grootse daden hij voor u 
heeft verricht.  

We zingen:    Psalm 31: 1 en 6 



 

Lezing:  Johannes 14: 15 – 21 
 
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn 
geboden. 16 Dan zal ik de Vader vragen 

jullie een andere pleitbezorger te geven, 
die altijd bij je zal zijn: 17 de 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. 18 Ik 
laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij 

jullie terug. 19 Nog 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. 20 Dan zul je begrijpen 

dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij 
zijn en dat ik in jullie ben. 21 Wie mijn 
geboden kent en zich eraan houdt, heeft 

mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van 
mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij 

aan hem bekendmaken.’ 

L.: Zo spreekt de Heer G.: Wij danken God 

We zingen:   Lied 670: 1,2,6 en 7 

 

Verkondiging 

 
We zingen:   In bidden en in smeken (Liedboek voor de Kerken 235) 

 

1.  In bidden en in smeken, 

maak onze harten één. 

Wij hunkren naar een teken, 

o, laat ons niet alleen. 

De Heiland is getreden 

aan 's Vaders rechterhand: 

wij wachten hier beneden 

de gaven van zijn hand. 

 

2.  Wijd open staan de deuren, 

nu is de toegang vrij. 

Voor wie verweesd hier treuren 

is Jezus' hulp nabij. 

Al dreigen nog gevaren, 

al wacht ons kruis en strijd, 

de Geest zal ons bewaren, 

de Geest, die troost en leidt. 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader (369d) 

 

Collecte:  1. Diaconie  2. Kerk 

 

We zingen als slotlied: Lied 675           (staande) 

 

Zegen – beantwoord met gezongen Amen 
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