
Welkom en mededelingen 

Votum en groet 

Kinderlied: Van A tot Z 

A van Almachtig 

B van Bevrijder 

C is van Christus, Gezalfde van God 

D is van Dienaar 

E is van Eeuwig 

F van Formeerder, Hij schiep het heelal 

G van Gekruisigd 

H is van Hoeksteen 

I van Immanuel, God is met ons 

J is van Jezus 

K is van Koning 

L van Zijn Liefde, die Hij aan mij toont 

 

Van A tot Z 

Bent U de hoogste Heer 

Alfa, Omega en zoveel meer 

Oneindig groot 

Is ook uw heerschappij 

U bent het einde voor mij 

 

M van Messias 

N is van Ned'rig 

O is van Opstanding 

P van Profeet 

Q van I.Q. onze God is de slimste 

R is van Rots en 

S is van Schild 

Van A tot Z 

Bent U de hoogste Heer 

Alfa, Omega en zoveel meer 

Oneindig groot 

Is ook uw heerschappij 

U bent het einde voor mij 



T is van Toevlucht, een veilige haven 

U van Uniek 

Verlosser is V 

W is de Weg 

X voor eXtra bijzonder 

IJ voor IJzersterk 

Z van Zoon van God 

 

Van A tot Z 

Bent U de hoogste Heer 

Alfa, Omega en zoveel meer 

Oneindig groot 

Is ook uw heerschappij 

U bent het einde voor mij  

 

Van A tot Z 

Bent U de hoogste Heer 

Alfa, Omega en zoveel meer 

Oneindig groot 

Is ook uw heerschappij 

U bent het einde voor mij 

 

Onze schuilplaats is God  

Er is hoop die groter dan de dood is 

Er is leven sterker dan het sterven 

Er is licht dat niemand ooit kan doven 

Er is liefde die nooit teleur zal stellen 

Er is vrede ver voorbij de onrust 

Er is blijdschap dieper dan de tranen 

Er is sterkte zelfs in onze zwakte 

Er is trouw die ons niet zal verlaten 

Onze hulp en onze verwachting 

is in U voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 



Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Er is troost die sterker dan de pijn is 

Er is vreugde groter dan ons lijden 

Er is antwoord midden in de twijfel 

Overwinning dwars door al ons strijden 

Onze hulp en onze verwachting 

is in U voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 

En alle tranen voor altijd zal drogen 

is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U 

Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 

Dus richten wij onze harten naar boven 

Vertrouwen wij op de God die wij loven 

Niemand die ons uit Uw handen kan roven 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 

En alle tranen voor altijd zal drogen 

Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 

Een machtige rots, onze schuilplaats is God 

 

  



Breng ons samen 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  

verbonden met U en elkaar. 

Wij brengen U lof, geven U alle eer: 

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 

die alles gelooft en verdraagt. 

Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 

veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  

U roept ons samen voor Woord en gebed, 

als deel van uw kerk wereldwijd. 

Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 

gebruiken met vreugde de maaltijd. 

Wij breken het brood en verstaan het geheim, 

om samen uw kerk en van Christus te zijn.  

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 

Wij belijden één geloof en één Heer; 

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 

Heer, geef vrede die ons samenbindt. 

Vader, maak ons één! 



Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft.  

Breng ons samen, één in uw naam. 

Ieder is welkom hier binnen te gaan. 

Samen, één door de Geest; 

verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

Gebed 

Bijbellezing Joh 15:9-17 

Preek 

Zingen: Aan de maaltijd wordt het stil – opw 705 

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 

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. 

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: 
 
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 

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. 

 

  



Bespreken reacties op de preek 

Slotgebed 

Collecte 

Zingen: U maakt ons een – opw 194   

U maakt ons een  
U bracht ons te samen  
wij eren en aanbidden U.  
U maakt ons een  
U bracht ons te samen  
wij eren en aanbidden U.  
 
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.  
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van Uw gezin.  
 
U maakt ons een  
U bracht ons te samen  
wij eren en aanbidden U.  
U maakt ons een  
U bracht ons te samen  
wij eren en aanbidden U.  
 
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.  
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.  
 
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bind het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.  
Wordt Uw wil gedaan,  
dan bindt het ons saam.  
Iedereen zal deel zijn van uw gezin.  



 

Zegen 

Afsluiting en groet 


