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Lied    Psalm 103: 1 
                                      
1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 
Stil gebed, votum en groet 
 
Lied    Lied 887 
 
1 Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
Wees stil en weet: Ik ben uw God. 
 
2 Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal. 
Ik ben het die u helen zal 
 
3 Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
Op U vertrouw ik, goede God. 
 
Schuldbelijdenis 
 
Lied    Lied 834: 1 
 
1 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Woord van genade 
 
Lied    Lied 834: 2 
 
2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Gebod     
 
Lied    Lied 834: 3 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Gebed om opening van het woord en verlichting met de Geest 
 
Kindermoment 
 
Lezing    Johannes 17 
 
Daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei: ‘Vader, nu is de 
tijd gekomen, toon nu de grootheid van uw Zoon, dan zal de Zoon uw 
grootheid tonen. 2 Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de 
macht om iedereen die u hem gegeven hebt het eeuwige leven te 
schenken. 3 Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware 
God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. 4 Ik heb op aarde uw 
grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen 
hebt. 5 Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u 
had voordat de wereld bestond. 
6 Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt uw naam 
bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Ze 
hebben uw woord bewaard, 7 en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt 
gegeven, van u komt. 8 Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb 
aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat 
ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. 
9 Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u 
mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn 10 – alles wat van mij is, is van u, 
en alles wat van u is, is van mij – en omdat in hen mijn grootheid 



zichtbaar geworden is. 11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u 
toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw 
naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals 
wij één zijn. 12 Zolang ik bij hen was heb ik hen door uw naam, die u mij 
gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren 
gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in 
vervulling ging. 13 Nu kom ik naar u toe, en ik zeg dit terwijl ik nog in de 
wereld ben, opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.  
14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij 
de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u 
hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen 
de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. 
17 Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. 18 Ik 
zend hen naar de wereld, zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. 19 
Ik heb mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid 
geheiligd zijn. 
20 Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging 
in mij geloven. 21 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik 
in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt 
gezonden. 22 Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven 
hebt, opdat zij één zijn zoals wij: 23 ik in hen en u in mij. Dan zullen zij 
volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, 
en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad. 
24 Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. 
Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al 
liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. 25 Rechtvaardige Vader, 
de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt 
gezonden. 26 Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven 
doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.’ 
 

 
Lied    Psalm 62: 4, 5 
 
4 Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, – op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 
 
 
 



5 Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots, 
mijn naam rust in de schutse Gods. 
O volk, uw God laat u niet vallen. 
Als gij voor Hem uw hart uitstort, 
vertrouw dat gij gezegend wordt: 
God is een schuilplaats voor ons allen. 
 
Preek 
 
Lied    Sela, Wij gaan niet zonder U   
  
U bent onze God. 
Wij passen in uw plan. 
U kent ons naam voor naam 
en wij zijn uw volk; 
wij willen zonder U 
geen stap meer verder gaan. 
  
Als U niet met ons meegaat Heer, 
dan gaan wij niet weg, 
dan blijven wij hier. 
Stel ons gerust, blijf bij ons Heer. 
Wij gaan niet zonder U. 
Als U niet met ons meegaat Heer, 
dan gaan wij niet; wij blijven hier. 
  
U hebt ons bevrijd. 
Wij zijn voor U bestemd, 
al dwalen wij soms af. 
Zeg ons wat U wilt, 
vertel ons wat U denkt; 
dan kennen wij uw hart. 
  
Wees niet bang, 
    Als U niet met ons 
ik ga met jullie mee. 
    meegaat Heer, 
Wees gerust, 
    dan gaan wij niet; 
ik ben om jullie heen. 
    wij blijven hier. 



Afscheid 
 
Gebed  
 
Collecte 
 
Lied    Lied 423 
 
1 Nu wij uiteengaan vragen wij God: 
ga met uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
3 Voor alle mensen op onze weg: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
ga met God! 
Vaya con Dios en à Dieu! 
 
 
Zegen    Na gesproken ‘Amen’ Lied 425 
 
Lied    Lied 425 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 


