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• DIENST VAN HET AFSTEMMEN OP GOD, ELKAAR EN ONSZELF • 
 
klokgelui 
 
welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
orgelspel naar L 675 ‘Geest van hierboven’ 
 
bemoediging  en drempelgebed 

 vg1 : Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen :  die hemel en aarde gemaakt heeft.  

 vg2 :  die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen :  en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. 

 vg1 :  genade zij u en vrede, van God onze Vader 

   en van de Here Jezus Christus. 

 vg2 :  Broers en zussen van de Heer….. 

 vg1 :  Gods verlangen is  ….. 

 vg2 :  Vandaag …….. 

……., een gave om de verdeeldheid tussen ons en in de wereld te helen 

allen :  Amen 
 
lofprijzing 
orgelregel: 

 
 

 

 

 
 

vg1 :  U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U 

   Wij zingen uw lof midden in de wereld, onder alle volken. 

vg2 :  Wij zingen uw lof midden in uw schepping, onder al uw schepselen. 

orgelregel:  (zie boven) 

vg2 :  U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U. 

    Wij zingen uw lof te midden van tranen en lijden. 

vg1 :  Wij zingen uw lof te midden van wat beloofd is en wat bereikt is. 

orgelregel:  (zie boven) 

vg1 :  U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U.  

   Wij zingen uw lof op plaatsen van conflict en misverstand. 

vg2 :  Wij zingen uw lof op plaatsen van ontmoeting en verzoening.  

orgelregel:  (zie boven) 



 

vg2 :  U die ons roept om U te loven hier op aarde: Glorie aan U.  

   Wij zingen uw lof te midden van kloven en verdeeldheid.  

vg1 :  Wij zingen uw lof te midden van leven en dood,  

   waar een nieuw hemel en een nieuwe aarde worden geboren.  

orgelspel: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- In Christus blijven: 
de eenheid van de hele persoon -  

gebed 

vg1 : God van liefde ……. 

 
stil worden 
vg2 : Vaak zien we bidden …. 
 
stilte moment 
 

-  Zichtbare eenheid van christenen - 
 
smeekbede om vergeving 
vg1 : Heilige Geest, ……   

 
 
 
allen: 
vg2 :  Heer Jezus, ….. 



 
 
 
 
allen: 
 vg1 :  Heilige Geest, ….. 
 

 
 
 
allen: 
vg2 :  Heer Jezus, ….. 
 
 
 

 
allen: 
vg1 :  Heilige Geest, ….. 
 
 
 

 
allen: 
vg1 : Amen 

 
een teken van vrede 
vg2 : De Heer roept ……. 
 
orgelspel naar ‘De vrede van Christus’: 1 & 3 
voorspel en orgelspel 
vers 1  & 3 voorgelezen 

vg1:   De vrede van Christus, de vrede van Christus, 

van Hem die kiest voor het leven, 

De vrede van Christus zal jou en zal mij 

en al wie gelooft bereiken. 

De vrede van Christus zal jou en zal mij 

en al wie gelooft bereiken. 

 

De vrede van Christus, de vrede van Christus, 

van Hem die kiest voor het leven, 

zij zoekt zich een weg en leeft pas als  jij  

bereid bent om haar te delen. 

Zij zoekt zich een weg en leeft pas als  jij  

bereid bent om haar te delen. 
(ut: Hoop van alle volken, ld 79 t. A. Ruuth, vert. J. Ribbers, mel. Argentinië) 

naspel bij  ‘De vrede van Christus’ 



 

- De eenheid van alle mensen 
en de hele schepping - 

 

Lezing Johannes15: 1-17   
 

orgelspel: L 568 ‘Ubi Caritas’ 1x 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

Lezing: 1 Korintiers 1:10-13a 
  

CDmuziek ‘Ubi caritas’ 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

(Daar waar liefde heerst en vrede 
daar waar  liefde heerst, daar is God met ons) 

 

Lezing: Openbaring 7: 9-12 
  

meditatie 
 

korte stilte 
 

gebeden (voorbeden en Onze Vader) 
Vg1&2.:      
Allen:    Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood, 
en vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, 
en leid ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen 

 
L 970 Vlammen zijn er vele 
van 1 couplet 
vers 1,2 & 3 voorgelezen 
tussenspel 
vers 4 & 5 voorgelezen 
 

wegzending en zegen 
 



 
 

 


