
Voorgangers : Hugo M. Habekotté

Tjeerd de Boer

Organist : Erna Brinkman

Liturgische kleur : Wit

Thema : Met Liefde

Invulling van de dienst

Mededelingen  

Intochtspsalm : Ps. 118, 1.10

Stilte

Votum en Groet : Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt 

heeft, die trouw blijft tot in Eeuwigheid en niet loslaat het werk 

dat Zijn hand eenmaal begon. Genade zij u en vrede van God, 

onze Vader, en van de Heer Jezus Christus, door de Heilige 

Geest. Amen.

Klein Gloria

Welkom : Tjeerd de Boer (en Kathleen Ferrier?) + Verzoek Patrick en 

Francella ivm 25 jarig huwelijk

Lied : HH 617a

Kinderkerk XL : Hemelhoog 685 (drie keer)

Tekst : Psalm 145, 8-11

Lied : Ps. 145, 1.2

Gebed

Schriftlezing : Deutronomium 6, 4-9

Toelichting In onze Westerse samenleving zijn wij meer en meer verlegen met de 

'vanzelf-sprekend-heid' van geloven. Wat kan er mis gaan als we het 

'met liefde' blijven proberen? Wat kunnen we met de voorbeelden en 

gebruiken uit deze verzen.

Lied : HH 212 (lied van de maand)

Schriftlezing : Johannes 13, 31-35

Toelichting
Vewondering over Gods Grootheid. Opnieuw verwonderd raken.  

Waardoor zijn of worden wij geraakt in het geloof? Het nieuwe (!) 

gebod van de liefde. Wat kunnen wij 'ouden van dagen' in het geloof 

leren van hen die er voor het eerst mee in aanraking komen? 

Lied : HH 654 (How great thou art)

Presentatie : [Titel] Tjeerd de Boer

Lied : Lb 675

Tijdens gebeden : Lb 103e

Gebeden en Collecte

Kinderkerk Kinderen komen terug

Slotlied : Lb 422

Zegen De God die van Eeuwigheid is, zegene u en behoede u. Hij doe 

Zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. Hij verheffe Zijn 

aangezicht over u en geve u vrede. 

De gebeden worden afgewisseld met Bless the Lord, my soul etc. Tijdens de gebedsintenties speelt het 

orgel zacht mee. Let op! De microfoon moet 'open' blijven staan.
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