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Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling
Truus van Asselt

Aanvangslied 145: 1 en 2
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Stil gebed



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Gebed



Gebed

Lezing: Deuteronomium 6: 3-9



Schriftlezing: Deuteronomium 6: 3-9

3Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in
acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat
overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in
aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw
voorouders, u heeft toegezegd.
4Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is
de enige! 5Heb de HEER, uw God, lief met heel uw
hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht.

Vervolg 



6Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in
gedachten. 7Prent ze uw kinderen in en spreek er
steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat
en als u opstaat. 8Draag ze als een teken om uw
arm en als een band op uw voorhoofd. 9Schrijf ze
op de deurposten van uw huis en op de poorten van
de stad.

Zingen: Lied 320: 1 en 3
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Lezing: Johannes 14: 1 - 14



Schriftlezing: Johannes 14: 1 - 14

141Wees 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

Vervolg 



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, 

Vervolg 



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

Vervolg 



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.

Zingen: Lied 412: 1 en 2
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Uitleg en verkondiging



Uitleg en verkondiging

Zingen: Lied 823: 1 en 5
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Lezen: Geloofsbelijdenis



Geloofsbelijdenis

Zingen: Lied 412: 6





Dankgebed en voorbeden



Dankgebed en voorbeden
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Zegen



Zegen
beantwoord met gezongen “Amen”

Een gezegende week gewenst


