
Orde van dienst zondag 15 mei 2022 PG Lekkerkerk – GoJKerk –  10:00 uur 

 

Thema: Een nieuw oud gebod 

5e van Pasen (wit) 

 

Organist: Mariet Verkuil  

 

U kunt vooraf een kaars klaarzetten die u kunt aansteken op het moment dat de voorganger de 

kaars van verbondenheid aansteekt 

 

Welkom en mededelingen 

 

Aanvangslied 98: 1 en 3 

 

1 Zing een nieuw lied voor God de Here, 

   want Hij bracht wonderen tot stand. 

   Wij zien Hem heerlijk triomferen 

   met opgeheven rechterhand. 

   Zing voor de Heer, Hij openbaarde 

   bevrijdend heil en bindend recht 

   voor alle volkeren op aarde. 

   Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 

3 Laat heel de aarde een loflied wezen, 

   de psalmen gaan van mond tot mond. 

   De naam des Heren wordt geprezen, 

   lofzangen gaan de wereld rond. 

   Hosanna voor de grote koning, 

   verhef, bazuin, uw stem van goud, 

   de Heer heeft onder ons zijn woning, 

   de Heer die bij ons intocht houdt. 

 

Voorganger steekt de kaars van verbondenheid aan 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied 885: 1 en 2 

 

1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

Refrein 

Groot is uw trouw, o Heer 

Groot is uw trouw, o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 

groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

kracht voor vandaag, blijde hoop voor de 

toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

Refrein 

Groot is uw trouw, o Heer 

Groot is uw trouw, o Heer 

iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had hebt Gij gegeven, 

groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

Gebed voor de opening van de Schriften 

 

Moment met de kinderen 

(Simson doodt veel Filistijnen; Rechters 15) 

 

Zingen Lichtlied (2x): Heer blijf bij hen, neem hen mee. Geef uw woord, uw licht, uw zegen.  

 



Lezing OT, Deuteronomium 6: 1 – 6 

1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en 

die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de HEER,  

uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat 

geldt voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang 

leven gezegend worden. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed 

gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de 

HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. 

4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief 

met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds 

in gedachten. 

 

Zingen Lied 320: 1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen) en 5 (allen) 

1 Wie oren om te horen heeft, 

   hore naar de wet die God hem geeft: 

   gij zult geen vreemde goden, 

   maar Mij alleen belijden voortaan. 

   Hoor, Israël, mijn geboden. 

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. 

 

3 Biedt uw naaste de helpende hand, 

   spijzig de armen in uw land, 

   een woning wilt hen geven. 

   Het tweede gebod is het eerste gelijk; 

   doet dit, en gij zult leven. 

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. 

 

Evangelielezing Johannes 13: 31 – 35 

31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en 

door hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God 

hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd 

bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen 

jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb 

elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor 

elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ 

 

Luisteren en zingen: Toon mijn liefde 

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=HgEqWgipSuk 

 

1  Aan de maaltijd wordt het stil, 

als de Meester knielen wil, 

en vol liefde als een knecht 

elk apart de voeten wast  

en zegt:  Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen. 

 

Refrein: 

Toon Mijn liefde aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief,  wat er ook gebeurt, 

dien de ander,  zo heb Ik ook jou liefgehad. 

2 In de wereld wordt het stil, 

als wij doen wat Jezus wil 

en gaan dienen als een knecht, 

zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei: 

Jij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen, 

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel. 

Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn, 

dit is wat de wereld ziet van Mij, 

als je Mij gaat volgen. 

 

Refrein: 

Toon Mijn liefde  aan de ander 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, 

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. 



Verkondiging 

 

Meditatief muzikaal moment 

 

Zingen Lied 974: 1, 2 en 5 

1 Maak ons Uw liefde, God, 

 tot opmaat van het leven! 

 Wij zijn geroepen om  

 haar zingend door te geven. 

 De wereld zegt ons niet 

 de goede woorden aan. 

 Vernieuw ons hart en doe 

 ons Uw beleid verstaan. 

2 Wij zijn aaneengevoegd, 

 bedacht met uw genade. 

 Op liefde hebt Gij ons 

 gebouwd, bedeeld met gaven. 

 En wat wij zijn draagt bij 

 tot welzijn van elkaar. 

 In onze eenheid wordt 

 uw liefde openbaar. 

 

5 God, laat geen mensenkind 

 uit uw ontferming vallen. 

 Weer met uw ruime hart 

 het kwade van ons allen. 

 Gij zijt te goeder trouw 

 geweest van het begin. 

 Vasthoudend blijft Gij tot 

 uw liefde overwint. 

 

Dankgebed en voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied 642: 1, 5, 7 en 8 

 

1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 

   dat Hij is opgestaan, 

   dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 

   waar wij ook staan of gaan. 

5 De donkere weg die Hij betrad 

   komt uit in 't hemelrijk, 

   en wie Hem volgen op dat pad, 

   worden aan Hem gelijk. 

 

7 Nu is op aard geen goede daad 

   meer tevergeefs gedaan, 

   want wat gij goed doet is als zaad, 

   dat heerlijk op zal gaan. 

8 't Is feest, omdat Hij bij ons is, 

   de Heer die eeuwig leeft 

   en die in zijn verrijzenis 

   alles herschapen heeft. 

 

Wegzending en Zegen 

 

Gezongen Amen (3x) 

 


