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Orgelspel  
 
Mededelingen van de kerkenraad; aansluitend 
intredelied Psalm 119: vers 1  
 

1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,  
wie in de regels van Gods wijsheid treden.  

Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  
van ganser harte zoeken naar zijn vrede.  

Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan.  
De weg der zondaars wordt door hen gemeden.  

 
VOORBEREIDING  
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen Psalm 119: vers 7  
 

7. Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt.  
Ontvouw de wet die Gij ons openbaarde.  

Open mijn oog, zodat het helder ziet,  
dat ik de wonderen van uw wet ontware.  

O Heer, verberg mij uw geboden niet: 
ik ben een gast en vreemdeling op aarde.  

 
Aansteken paaskaars   
 
Stilte  
 
Gebed  
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Glorialied 654:  vers 1  
1. Zing nu de Heer, stem allen in  

met ons die God lofzingen,  
want Hij deed ons van het begin  

verrukkelijke dingen.  
Hij heeft het menselijk geslacht  
in ’t licht geroepen en bedacht  

met louter zegeningen.  
 
DIENST VAN HET WOORD  
 
Een paar opmerkingen voor mogelijk meekijkende 
kinderen 
 
Inleiding op de lezingen  
 
We luisteren naar Gebedslied uit Taizé: 
 ‘O Gij, Boven alles uit’ (YouTube), met woorden van 
Gregorius van Nazianze (4e eeuws).  
 

O Gij, boven alles uit,  
wie begrijpt ooit hoe u bent  
Alles wat bestaat bezingt u,  

al wat is verlangt naar u, reikt naar U  
 
Lezen: Deuteronomium 4: vers 32-34  
32Ga de hele geschiedenis maar eens na, vanaf de dag dat 
God de mens op aarde schiep, en doorkruis de hele wereld 
van het uiterste oosten tot het uiterste westen: is zoiets 
geweldigs ooit voorgekomen, heeft men ooit iets 
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dergelijks vernomen? 33Is er ooit een volk geweest dat net 
als u vanuit een vuur de stem van een god heeft gehoord 
en dat heeft overleefd? 34Is er ooit een god geweest die 
het heeft aangedurfd zich een volk toe te eigenen 
waarover een ander volk macht uitoefende, en die dat 
deed met grootse daden, met tekenen en wonderen en 
felle strijd, met sterke hand en opgeheven arm, en op 
angstaanjagende wijze – zoals u met eigen ogen de HEER, 
uw God, in Egypte hebt zien doen? 
 
Lied 653: vers 1 

1. U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  

zolang ons ’t aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  

o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!             

 
Lezen: Johannes 15: vers 1-8  De wijnstok en de ranken 

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 
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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. 

Lied 653: vers  5  
 

5. Gij zijt de wijnstok van het leven,  
in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven,  

draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,  

doorstroom ons met uw hartenbloed.  
 
Overdenking  
 
Lied 817: vers 1 en 5  
 

1. O, Christus, bron van lente bloei,  
doop ons in U om onze groei; 

vorm ons tot loten en doorstroom  
de takken aan uw levensboom.  

 
5. O, Christus, wijnstok, levensbron,  

dank, dat Gij U met ons verbond.  
Maak ons door woord en waterstroom  

weer vruchten van uw levensboom.  
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GEBEDEN EN GAVEN 
 
Voorbeden,  
Stil gebed 
Onze Vader  
 
Slotlied 791: vers 1, 5 en 6  
 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken  
als uw woord van het begin,  
Liefde, wil ons overkomen  

als geheim en zegening.  
 

5. Liefde laat zich voluit schenken  
als de allerbeste wijn.  

Liefde blijft het feest gedenken  
waarop wij uw gasten zijn.  

 
6. Liefde boven alle liefde,  
die zich als de hemel welft  
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!  

 
Zegen  
 
Na de zegen zingen we Lied 708 ‘Wilhelmus’ vers 1 en 6  
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1. Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  

blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  

den koning van Hispanje  
heb ik altijd geeerd.  

 
6. Mijn schild ende betrouwen  

zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  

verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  

uw dienaar t’aller stond,  
de tirannie verdrijven  

die mij mijn hart doorwondt.  
 
 
 
 
 
 
Collectedoelen: 
1e: Oldenzaal tegen MS 
2e: PKN: Jong Protestant  
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