Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Orde van dienst zondag 9 mei 2021 – zesde zondag van Pasen
Thema: Liefde is….Solidariteit

Voorganger: Louise Pondman-de Wilde
Organist: Cees Jonkers
Mededelingen: Anne de Jong

Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars
Muziek
Stilte
Bemoediging
Lied 275 – Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig – vers 1 en 3

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft u ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
Inleiding op de dienst

Schriftlezing: Johannes 15: 9 – 17
9

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde
als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en
in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen
zijn. 12Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13Er is geen grotere liefde
dan je leven te geven voor je vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. 15Ik
noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik
jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16Jullie hebben
niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te
dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17Dit draag ik jullie op:
heb elkaar lief.

Lied 974 – Maak ons uw liefde, God, tot opmaat – vers 1 en 2

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.

Overdenking
Stilte
Muziek
Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed)
Onze Vader
die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede,
Zowel in de Hemel als op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid.
Amen.
Lied 791 – Liefde eenmaal uitgesproken – vers 1, 2 en 3

2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gijzelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.
3. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Slotwoorden en zegen
Uitblazen kaars
Muziek
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