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De liturgische kleur is wit, de kleur van Christus.
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Diaken:
Lector:

Petra Oudshoorn

We gaan zitten.
Korte inleiding op deze viering

Orde van Dienst op 12 mei 2019,
4e zondag van de Paastijd,
‘Jublate’ (‘Juicht’, naar psalm 66)
Voorganger:
Organist:

Psalm 66: 1, 2, 3 (koor en gemeente)

Gebed voor de nood van de wereld
beantwoord met:
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Peter van Leeuwen

A

Marjo de Kort

m.m.v. van het Ontmoetingskerkkoor
o.l.v. Ellen de Jonge & Arhur Vos, piano.
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Lied 304 (staande)
Alle kinderen (5-12 jaar) mogen naar voren komen.

Voorbereiding

Moment voor grote en kleine kinderen

Orgelspel
'Andante für eine kleine Orgel' –
W.A. Mozart (1756-1791).

Lied 23d

Verwelkoming
o: Welkom in het huis van God
en welkom aan allen die met ons meeluisteren.
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Numeri 27: 12-23
De HEER zei tegen Mozes:
het - ter - nis
de ‘Beklimduis
Abarimgebergte, zodatS jekunt uitkijken
over het land
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dat ik de Israëlieten geef. 13Wanneer je het gezien
hebt, zul je met je voorouders
worden,
net ons
wij - verenigd
ken
uit
S is omdatjulliein de woestijn
als je broer Aäron. 14Dat
   
A  
van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen
over water, tegen mijn bevel
zijnChris
ingegaan
Je - zus
- tus en
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hethun
licht
S
bijzijn geen ontzag hebben
getoond
voor
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heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in
de woestijn van Sin.) 15Mozes
antwoordde
de HEER:
ge - ze
gend
is
zijn
16‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de
levensadem schenkt, dan iemand over het volk
aanstellen 17die het kan leiden en de troepen kan
aanvoeren, zodat het volk van de HEER niet wordt als
een kudde schapen zonder herder.’
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Naar U gaat ons verlangen
Hij
gaat
voor
mij
uit,
En schep ons nieuwe adem
 TOT ONS, GOD, WEK

 OP
KOM
 UW KRACHT
Kom tot ons, God.
ver - licht
mij
dag aan
dag.
Dat Gij ons raakt
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En ons geneest
Je - zus Chris - tus is het licht
van God,
met de gloed van Uw genade
 TOT ONS,
 GOD,
 WEK OP
 UW KRACHT.
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o: Onze hulp is in de naam van de HEER
een HEMEL
lampEN AARDE
voor GEMAAKT
mijn HEEFT
voet,
g: DIE
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v: De Heer zij met U
g: OOK MET U ZIJ DE HEER
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Gebed bij de opening van de Schrift
g: AMEN.
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al
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We zijn stil en openen ons hart voor God
Zijn

De kinderen (5-12 jaar) steken hun kaars aan en gaan
naar hun eigen ruimte.
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18De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van
Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit.
Leg hem de hand op 19en laat hem plaatsnemen voor
de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap.
Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over
20en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan
zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen.
21Wanneer er een beslissing moet worden genomen,
moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die
raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de
orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de
andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of
niet.’
22Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij
liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor
de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap,
23legde hem de handen op en droeg de leiding aan
hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes
bevolen.
Lied 760
(1+2 koor, 3 allen, 4 koor, 5+6 allen)
Johannes 10: 22-42
In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding
gevierd; het was winter. 23Jezus liep in de tempel, in
de zuilengang van Salomo. 24Daar kwamen de Joden
om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang
houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias
bent, zeg het ons dan ronduit.’ 25Jezus antwoordde:
‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik
namens mijn Vader doe getuigt over mij, 26maar u
wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen
hoort. 27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik
ken ze en zij volgen mij. 28Ik geef ze eeuwig leven: ze
zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn
hand roven. 29Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat
alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn
Vader roven, 30en de Vader en ik zijn één.’
31Toen de Joden weer stenen opraapten omdat ze
hem wilden stenigen, 32zei Jezus: ‘Ik heb door de
Vader veel goeds voor u gedaan; waarom wilt u me
stenigen?’ 33‘Voor een goede daad zullen we u niet
stenigen,’ antwoordden ze, ‘maar wel voor
godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u
God bent!’ 34Jezus zei: ‘Staat er in uw wet niet
geschreven: “Ik heb gezegd: ‘U bent goden’”? 35De
Schrift blijft altijd van kracht; als mensen tot wie God
spreekt goden genoemd worden, 36hoe kunt u mij,
door de Vader geheiligd en naar de wereld gezonden,
dan beschuldigen van godslastering wanneer ik zeg
dat ik Gods Zoon ben? 37Als wat ik doe niet van mijn
Vader komt, geloof me dan niet, 38maar als dat wel
het geval is en u gelooft me toch niet, geloof dan
tenminste wat ik doe. Dan zult u begrijpen dat de
Vader in mij is en dat ik in de Vader ben.’ 39En weer
wilden ze hem grijpen, maar hij ontsnapte.

40Hij ging terug naar de overkant van de Jordaan,
naar de plaats waar Johannes eerder gedoopt had.
Daar bleef hij. 41Veel mensen kwamen naar hem toe;
ze zeiden: ‘Johannes heeft weliswaar geen
wonderteken gedaan, maar alles wat hij over deze
man gezegd heeft is waar.’ 42En velen kwamen daar
tot geloof in hem.
Lied 652
Preek
We zijn stil voor God
Lied 653 (1+2 koor, 3+4+6 allen)

Antwoord
Inzameling van de gaven (voorafgegaan door
mededelingen vanuit de diaconie) onder koorzang:
‘God so loved the world’ van John Stainer.
Gebeden
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Dankgebed, voorbeden en stil gebed,
steeds beantwoord met (allen):
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Lied 608: 1 (k), 2 (a), 3 (a) (staande)
Ook de kinderen van de crèche voegen zich bij ons.

We antwoorden met:
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bid-den U, ver - hoor ons.

Onze Vader die in de hemel zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van de boze
want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Heenzending en zegen







A - men.

Orgelspel
Preludium in G BWV 541 - J.S. Bach (1685-1750)
In de kloostergang kunt u de predikant de hand
drukken en een kopje koffie of thee krijgen.

