
Liturgie online viering met aanwezige gemeenteleden  
in de Hoofdhof zondag 9 mei 2021 om 9.30 uur 

 
Voorganger: mw. Desiree Lips  

Ouderling: Jaap Wagteveld; Diaken: Miny Veenema en Lector: Jantine Kramer  
Organist: Gert de Jong; Zang: enkele leden van het Hoofdhofkoor 

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar  
mw. J.H.F. van den Berg-Zonnenberg   

_____ 
Voor de dienst orgelspel  
 

Welkom - aansteken van de gemeentekaars  - stilte  
 
Zingen: Lied 528: 1, 2 en 3   

2     
Overal nabij is Hij 
mens’lijk allerwegen.  
Maar geen mens herkent Hem, Hij  
wordt gewoon verzwegen.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
  
3     
God van God en licht van licht  
aller dingen hoeder  
heeft een menselijk gezicht  
aller mensen broeder.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  

 
 

 
Bemoediging en groet  
 
Zingen: Lied 528: 4 en 5   
 
4     
Wilt daarom elkander doen  
alle goeds geduldig.  
Weest elkaar om zijnentwil  
niets dan liefde schuldig.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
 

5     
Wees verheugd, van zorgen vrij:  
God die wij aanbidden  
is ons rakelings nabij,  
wonend in ons midden.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.  
Midden onder u staat Hij die gij niet kent. 

Gebed om ontferming  
 



Zingen: Lied 66: 6  
 

6      Gij die God vreest, ik zal u spreken 
        van al wat aan mij is geschied. 
        Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken,  
        of in mijn hart was reeds een lied. 
        Zou God mij hebben willen horen,  
        wanneer ik onrecht had beraamd? 
        Maar Hij nam mijn gebed ter ore,  
        Hij heeft mijn bidden niet beschaamd. 
 

Opstapverhaal  'Een boer had in zijn tuin een grote bamboeplant' 
 

Gebed bij het openen van de Bijbel  
 

Zingen: Lied 838: 1 en 3  
 

1   O grote God die liefde zijt,  
     o Vader van ons leven,  
     vervul ons hart, dat wij altijd  
     ons aan uw liefde geven.  
     Laat ons het zout der aarde zijn,  
     het licht der wereld, klaar en rein.  
     Laat ons uw woord bewaren,  
     uw waarheid openbaren.  
  

3   Leer ons het goddelijk beleid  
     der liefde te beamen,  
     opdat wij niet door onze strijd  
     uw goede trouw beschamen.  
     Leg ons de woorden in de mond  
     die weer herstellen uw verbond.  
     Spreek zelf door onze daden  
     van vrede en genade.  

Schriftlezingen: Psalm 33: 12 - 22   
                          Johannes 15: 9 - 17  
 

Overdenking  
 

Zingen: Lied 320: 1, 2 en 5  
 
 

2   Bemin uw Heer te allen tijd.  
     Dien Hem met alles wat gij zijt. 
     Aanbid Hem in uw daden.  
     Dit is het eerste en grote gebod,  
     de wil van God, uw Vader.  
  
5   De liefde spreekt haar eigen taal, 

alle kwaad bedekt zij duizendmaal 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan, 
maar blijve in ons de liefde. 

 
 

 
Gebeden  



 
Zingen: Lied 791: 1, 2, 4 en 6  

 
 

2  Liefde die ons hebt geschapen, 
        vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 

alles overwinnend wapen, 
  laatste woord dat vrede maakt. 
 

4  Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, - 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

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

 
Herinnering aan de collecte 

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie/Libanon en Jordanië 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 

 
Zegen  
 
Zingen:  Lied 425  
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
Orgelspel  

___________ 

  

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 
 

 


