Dienst op 12 mei 2019
Voorbereiding
Orgelspel
Welkom
Aanroeping en inkeer
Zingen: 811 Zoals een moeder zorgt
Votum en Groet
Antwoordlied: Tot U, Heer, is ons hart gericht
Hier zijn wij open voor Uw licht
Gij geeft ons kracht tot stilt’ en strijd
Kom tot ons, Eeuw’ge, in de tijd.
Gezongen gebed 853 Ik zoek U in den blinde

Horen en verstaan
Inleiding op het thema
Gebed om de Geest – Gezegend God van mensen
Zingen: 837: 1 - Iedereen zoekt U, jong of oud
Lezing: Numeri 27: 12-22
12De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het
land dat ik de Israëlieten geef. 13Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders
verenigd worden, net als je broer Aäron. 14Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen
de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun
bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van
Meribat-Kades in de woestijn van Sin.)15Mozes antwoordde de HEER: 16‘Moge de HEER, de
God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk
aanstellen 17die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk van
de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18De HEER zei tegen Mozes:
‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem
de hand op 19en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele
gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20en laat hem delen
in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen.
Lezing: Openbaring 7: -17
9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en
volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden
ze voor de troon en voor het lam. 10Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op

de troon zit en van het lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier
wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12met de woorden:
‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe,
tot in eeuwigheid. Amen.’
13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze
vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die
uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het
bloed van het lam. 15Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn 
tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16Dan zullen ze
geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet
bevangen. 17Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de 
waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Zingen:837: 3 - Heer, als ons denken U ontkent
Lezing: Johannes 10: 22-30
22In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter.23Jezus liep in de 
tempel, in de zuilengang van Salomo. 24Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze
vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het
ons dan ronduit.’ 25Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet.
Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, 26maar u wilt me niet geloven, omdat u
niet bij mijn schapen hoort. 27Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij
volgen mij. 28Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit
mijn hand roven. 29Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan
het uit de hand van mijn Vader roven, 30en de Vader en ik zijn één.’
Zingen 837: 4 - Koning, uw rijk is zo nabij
Overweging, Stilte, Orgelspel

Gebeden en gaven
Voorbede, stil gebed en gezongen Onze Vader
Mededelingen over de gaven,
Collecte

Uitzending en zegen
Zingen: 838: 1, 4 - O grote God die liefde zijt
Uitzending en zegen beantwoord door een gezongen amen

