
1 

 

22 mei 2022; Immanuëlkerk; ds. Chris Schreuder;  

Gerard de Waardt 
 

De kaarsen worden aangestoken   

Moment van stilte voor persoonlijke bezinning 
 

Schriftwoord van de zondag staande 
 

Intochtslied: Psalm 66: 1, 6 en 7 staande 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 

  Gods glorierijke naam ter eer. 

  Laat van alom Hem lof ontvangen. 

  Geducht zijn uwe daden, Heer. 

  Uw tegenstanders, diep gebogen, 

  aanvaarden veinzend uw beleid. 

  Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 

  psalmzingen uwe majesteit. 
 

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. 
 

7. De naam des Heren zij geprezen! 

  Hij, die getrouw is en nabij, 

  heeft mijn gebed niet afgewezen. 

  De Heer is goed geweest voor mij. 
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Keervers staande 
 

Klein Gloria staande 

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. 

Als in den beginne, nu en immer 

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen 
 

Bemoediging en groet staande 
 

Kyrië en Gloria: Lied 299E 
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Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Kinderlied: Als je bidt zal Hij je geven (ELB 420) 
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Kindermoment 
 

1
e
 Schriftlezing: Joël 2: 21 - 27     

Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel, want de 

HEER doet grote daden! 

Wees niet bang meer, dieren van het veld, want een kleed 

van groen bedekt de woestijn, 

de bomen dragen volop vrucht, vijgenboom en wijnstok ge-

ven hun rijkdom. 

En jullie, kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel 

om de HEER, jullie God, 

want hij geeft regen om je te verkwikken, hij laat de regen 

overvloedig op je neerdalen, 

vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd. 

De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen lo-

pen over van wijn en olie. 

Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die 

door al die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn 

grote leger, dat ik op jullie had afgestuurd. Je zult weer vol-

op te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van 

de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met 

jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande ge-

maakt worden.  
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Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat al-

leen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer 

te schande gemaakt worden. 
 

Zingen: Lied 678: 1, 2, 3, 4 en 9 

 
 

2.  De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen. 

  Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen. 

  Sion, verblijd u, want de Here doet 

  u waarlijk goed. 
 

3.  De regen zal, de vroege en de spade, 

  u teken zijn van goedheid en genade. 

  De beken zwellen en de vijvers zijn 

  weer koel en rein. 
 

4.  Daarna doet God de hoge hemel open 

  en antwoordt op uw bidden en uw hopen. 

  Hij giet zijn eigen Geest in overvloed 

  op vlees en bloed. 
 

9.  En allen die naar ’s Heren wegen vragen, 

  die van zijn grote naam het zegel dragen, 
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  vieren in ’t nieuw Jeruzalem het feest 

  van woord en Geest. 
 

2
e
 Schriftlezing: Johannes 14: 23 - 29    

Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij 

zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben 

en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wo-

nen. Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik 

zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, 

maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 

Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.  

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jul-

lie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en al-

les in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de we-

reld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de 

moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik weg-

ga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij 

zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.  

Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het ge-

loven wanneer het zover is. 
 

Acclamatie: Lied 339a 

 
 

Verkondiging 
 

Muziek 
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Zingen: Lied 984: 1, 4, 5 en 6 

 
 

4.  Gezegend die de mensen roept 

  tot liefde, vruchtbaarheid en moed, 

  om voor elkander te bestaan 

  in eerbied voor zijn grote naam. 
 

5. Gezegend zijt Gij om uw woord 

  dat ons tot vrede heeft bekoord, 

  tot leven dat van lijden weet 

  en liefde die geen einde heeft. 
 

6. Gezegend zijt Gij om de Geest 

  die van de aanvang is geweest: 

  de adem die ons gaande houdt 

  en in het eind in U behoudt. 
 

In memoriam 
 

Lied 913: 1 

1.  Wat de toekomst brengen moge, 

  mij geleidt des Heren hand; 

  moedig sla ik dus de ogen 



9 

 

  naar het onbekende land. 

  Leer mij volgen zonder vragen; 

  Vader, wat Gij doet is goed! 

  Leer mij slechts het heden dragen 

  met een rustig, kalme moed! 
 

Dankgebed en voorbeden 
 

Mededelingen / Inzameling van de gaven 
 

Zingen: Lied 386 

 

 
 

2. Hij verbindt ons en maakt ons één 

  tot een kring om zijn tafel heen 

  Vier de vrede van Christus, zing! 

  Vier het leven in deze kring.     Refrein 
 

3. Jezus spreekt ons in liefde aan, 

  daagt ons uit om op weg te gaan 

  met het brood van gerechtigheid, 

  met de wijn van zijn koninkrijk.    Refrein 
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Tafelgebed 

V:         De HEER zij met u. 

A:         Zijn Geest in ons midden. 

V:         Heft uw harten omhoog. 

A:         Wij heffen ons hart op tot God. 

V:         Brengen wij dank aan de HEER onze God. 

A:         Hij is het waard onze dank te ontvangen. 
 

V: Ja, God, het is goed … 

… en blij zingen we nu een lied tot eer van U: 
 

Lied 404
E
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V:        Als wij brood en beker delen … 

            …totdat Hij terugkomt. 
 

A:        Zijn dood gedenken wij, 

            zijn opstanding belijden wij, 

            zijn toekomst verwachten wij. 

            Maranatha. 
 

V: Zo bijeen tot zijn gedachtenis …  

… door Jezus Christus, onze Heer, die ons leerde te bidden:  
 

Onze Vader … 
 

Vredegroet: 
 

V:        Vrede van Christus voor u allen. 

A:        Vrede ook voor u. 

 

Lied 408
E
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Delen van brood, wijn en druivensap. 

Tijdens de viering van de Maaltijd meditatieve muziek 
 

Lofzegging (na de Maaltijd): 
 

V:       … 

           U ter eer, onze naaste tot heil. 

G:       Amen. 
 

Slotlied: Lied 659 
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2. Zing met een juichende stem, 

  adem weer opgetogen, 

  dit is Jeruzalem, 

  ere zij God in den hoge! 
 

3. Hier heeft de Heer ons geleid, 

  hier doet Hij Israël wonen 

  uit de ellende bevrijd, 

  God zal het lijden ons lonen. 
 

4. Wandelend in de woestijn 

  hebben wij water gevonden 

  springende als een fontein, 

  bronnen geslagen als wonden. 

 

5. Overvloed, overvloed Gods, 

  sprengen van water en leven, 

  bloed uit de flank van de rots, 

  water en bloed om het even; 
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6. daaruit ontspringt ons bestaan, 

  zo zijn wij wedergeboren! 

  Kondig het jubelend aan, 

  laat heel de wereld het horen! 
 

Heenzending en zegen 

 
 


