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Woord van welkom Ouderling 
 
Muziek: Lied 840: Lieve Heer Gij zegt kom en ik kom 
 
VOORBEREIDING 
Stil gebed 
Bemoediging en Groet  
 
Thema: 'Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen' 
 
Kyrië en Gloriagebed  
 
Orgelspel: Glorialied 146c: 1, 2 

1. Alles wat adem heeft love de Here, 
zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja, halleluja! 
 
2. Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wank’len in hun waan, 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja, halleluja! 
 
 
LEZINGEN EN UITLEG BIJBEL 
Gebed voor de Schrift 
 
Eerste lezing: Genesis 12: 1-4 
121De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je 
naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 
2Ik zal je tot een groot volk maken, 
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, 
een bron van zegen zul je zijn. 
3Ik zal zegenen wie jou zegenen, 
wie jou bespot, zal ik vervloeken. 
Alle volken op aarde zullen wensen 
gezegend te worden als jij.’ 
4Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen.  



Muziek: Psalm 103: 5, 7 

 
Evangelielezing: Joh 15: 1-17  
151‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank aan mij die 
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, 
opdat hij meer vruchten draagt. 3Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd 
heb. 4Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 
zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij 
blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in 
hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6Wie niet in mij 
blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken 
verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in mij blijven en mijn woorden 
in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader 
zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft 
in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van 
mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn 
vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar 
liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad.13Er is geen grotere liefde dan je leven te 
geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik 
noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; 
vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie 
bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb 
jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de 
Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 

 
Orgelspel: Lied 791: 1, 2, 3, 4 
 

1. Liefde eenmaal uitgesproken, 
als uw woord aan het begin, 
liefde weil ons overkomen  
als geheim en zegening 
 

2. Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gijzelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
3. Liefde luidt de Naam der namen 
waarmee gij u kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
4. Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven,- 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
 



Herhaling tekst: Joh 15: 11 en 12 

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde 
volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb 
liefgehad.  
 
Stilte 1 min. 
 
Overweging 
 
Muziek: Taizelied: Als alles duister is. 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
Dank en Voorbeden Stil gebed, Onze Vader 
 
Slotlied Orgelspel: Lied 969 
 
1. In Christus is noch west noch oost. In Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord. 
 
2. Tot ieder hart, dat hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan hem is ’t gouden koord dat allen samen bindt. 
 
3. Geliefden , sluit u dan aanéén, vanwaar en wie ge-ook zijt 
als kindren om uw Vader heen en Christus toegewijd 
 
4. Laat zuid en noord nn zijn verblijd, Hem prijzen west en oost, 
Aan Christus hoort de wereld wijd, In Hem is zij vertroost.  
 
Uitzending en Zegen 
Allen:  Amen 
 
Orgelspel: Lied 418 
 
God schenk ons de kracht, dicht bij u te blijven, 
dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 
Zijn wij in U één, samen op uw wegen,  
dan wordt ons tot zegen, lachen en geween. 


