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(Door Peter Paul Rubens) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. L. Rasser 
 

Ouderling van dienst: Jan Elbers 
 

Organist: Jan Ootjers



Voorbereiding 
 

Orgelspel (vanaf 10.00 uur bereiden wij ons voor op de dienst) 
 

Welkom door de ouderling van dienst 
 

 Intochtslied: “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal, .. (Psalm 145: 1en 2)  
 

 (de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 

 
 

  2. Ik zal getuigen van uw heerlijk licht, 

van al de wonderen die Gij hebt verricht, 

opdat men alom spreke van uw kracht, 

en roeme in uw overwinningsmacht. 

Uw grootheid, Heer, gaat boven mijn begrippen, 

uw goedheid, Heer, is altijd op mijn lippen 

en juichend zal men overal bezingen 

uw recht, o Heer, uw trouw aan stervelingen. 

 
 

 Onze hulp   

  
     

 

   

 

  



 Vervolg intochtslied: “Genadig en barmhartig is de Heer,….” (Psalm 145: 3) 
 

   3. Genadig en barmhartig is de Heer, 

lankmoedig en vol goedheid altijd weer. 

Hij toont zijn gunst aan alles wat Hij schiep, 

al wat Hij uit de schoot der aarde riep. 

U loven, Heer, de werken van uw handen, 

de hemelen, de zeeën en de landen. 

U zegenen, o Heer, uw hartsbeminden 

die elke dag uw goedheid ondervinden. 
 

(hierna gaat de gemeente zitten) 
   

 Gebed om de nood van de wereld   
   

 Wij zingen: “Wij loven U, o God, belijden U als Heer.….” (412: 1, 3 en 4)

 
 

   3. U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. 

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. 

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde! 

 

  4. U, Christus, onze Heer, bekleed met majesteit, 

des Vaders enige Zoon, zij lof in eeuwigheid! 

De mensheid lag in schuld en vloek voor God verloren: 

Gij hebt, de mens tot heil, de schoot der maagd verkoren. 

Gij hebt aan ’t kruis voor ons de dood zijn macht ontnomen 

en ons de weg gebaand om tot Gods rijk te komen. 



Dienst van het Woord 
 

 Gebed om de Heilige Geest 
 

 1e Schriftlezing: Genesis 3: 1 - 7 
 

1 
Van alle in het wild levende dieren die God, de HEER, gemaakt had, was de slang 

het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw: ‘Is het waar dat God gezegd heeft dat jullie 

van geen enkele boom in de tuin mogen eten?’ 
2
 ‘We mogen de vruchten van alle 

bomen eten,’ antwoordde de vrouw, 
3
 ‘behalve die van de boom in het midden van de 

tuin. God heeft ons verboden van de vruchten van die boom te eten of ze zelfs maar 

aan te raken; doen we dat toch, dan zullen we sterven.’ 
4
 ‘Jullie zullen helemaal niet 

sterven,’ zei de slang. 
5
 ‘Integendeel, God weet dat jullie de ogen zullen opengaan 

zodra je daarvan eet, dat jullie dan als goden zullen zijn en kennis zullen hebben van 

goed en kwaad.’ 
6
 De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust 

voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze 

plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, 

en ook hij at ervan. 
7
 Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt 

waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. 

 

  Wij zingen: “O Heer, verberg u niet voor mij, ….” (Lied 944: 1) 

 
 

  2e Schriftlezing: Johannes 14: 15 - 21 
 

15 
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 

16
 Dan zal ik de Vader vragen 

jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 
17

 de Geest van de 

waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem 

niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. 
18

 Ik laat 

jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. 
19 

Nog een korte tijd en de wereld 

zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie 

zullen leven. 
20 

Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en 

dat ik in jullie ben. 
21

 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie 

mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem 

bekendmaken.’ 



 Wij zingen: “U komt de lof toe, U het gezang, ….” (Lied 339a) 

 
  

 Prediking 
 

 Orgelspel 

   

 Wij zingen: “En wees niet toornig over mij,  ….”(Lied 944: 2, 3 en 4) 
 

 
  

 3.  

Spreek zelf in mij het rechte woord. 

Zo vaak ik woorden voor U vond, 

heb ik mij in mijn woord vermomd. 

Nu wacht ik tot Gij zelve komt 

en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 

 

4. 

Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 

dat U niet zoekt en U niet vindt. 

Geef mij, als een die Gij bemint, 

geef, dat ik als uw eigen kind 

uw stem mag horen in mijn slaap. 

 Mededelingen door de ouderling van dienst 

 



Dienst van het antwoord 

 

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, afgesloten met een gezamenlijk gebeden 

 ONZE VADER 
 

 Wij zingen: “O eew’ge Vader, sterk in macht ….” (467 Liedboek der kerken 1973) 

 (de gemeente gaat – zo mogelijk – staan) 
 

 
 

 2.  O Christus, wiens bestraffend woord 

door wind en water werd gehoord, 

die onder ’t stormen rustig sliep 

en wandelde over ’t schuimend diep, 

o wil verhoren onze beê 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

 

 3. O Geest, die op de grote vloed 

gelijk een vogel hebt gebroed, 

breng Gij ’t geweld der zee tot staan 

en laat de mens met vrede gaan. 

O wil verhoren onze beê 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

4. O God, die ons behoeden wilt, 

bescherm de broeders, wees hun schild 

in storm en strijd, ga met ze mee 

en red ze van ’t geweld der zee, 

dat land en water wijd en zijd 

lofzingen uw barmhartigheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wegzending en zegen, door allen beantwoord met: 

 
 

 Orgelspel 

 

 

 



 

Collecten na afloop van de dienst middels collecterek bij de uitgang. 
 

Zwart voor de kerk 

Groen voor diaconie 

Rood voor uitgangscollecte 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aanstaande donderdag 26 mei is er een Oecumenische Hemelvaart Dienst 
Na dauwtrappen (9:00 uur kerkplein van de St. Petrus Banden) 

Is er een korte viering in de tuin of in de Ontmoeting, rond 10.30 uur 
Voorgangers Han Hartog en Paul Germans 

 

Fijne zondag gewenst ! 
U wordt van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee  

of een glas limonade, na afloop van de dienst. 
Volgende week, zondag 29 mei, gaat Ds.W.H. Brouwer voor 

Organist: Paul Germans 


