
VOORBEREIDING      2020-05-17 BS, Johannes 16,16-33 

Welkom 

Ontsteken van kaarsen 

Stilte 

 

LB 276: 1.2.3.4.5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 

 

Bemoediging en groet 

Voorg.  Onze hulp is in de Naam van God, 
ALLEN:  DE EEUWIGE, DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorg.  Hij is ons nabij met Zijn liefde en kracht, 

            geeft ons moed en brengt licht in onze duisternis 
ALLEN:  ONZE GOD LAAT ONS NIET VALLEN, HOORT ONS, 

 ZIET ONS, WEET VAN IN ONS LEEFT  

 EN IS TROUW EN BETROUWBAAR VOOR ALTIJD. 

Voorg.  Zijn vrede en goedheid is met ons allen. 
ALLEN: AMEN 

 

INLEIDING:  

THEMA: Met God en met elkaar verbonden  

in GEBED, in VREDE en in MOED 
 

Gebed aan het begin  
In ons bidden worden we stil  

en komen we dicht bij U, dichtbij onszelf, dicht bij elkaar. 

We voelen ons verbonden met U en met elkaar. 

Vanuit deze stilte worden we ons dankbaar bewust  

van al het goede dat er gebeurt in ons leven en onze omgeving.  

En we worden ons bewust van alles wat er speelt en gaande is 

in ons en om ons heen. 

We worden ons bewust van onze verbondenheid in liefde  

en onze wens om betrokken te leven op U en op elkaar.  

Dit is zo, ook al missen we regelmatig de woorden voor ons geloof  

en slaan we de plank mis met ons leven.  

Ook al gebeuren er dingen in ons leven  

die we niet met Uw aanwezigheid kunnen rijmen 



en voelen we weerstand in ons.  

Toch blijft in alles Uw verbondenheid met ons overeind. 

 -Juist daarom roepen wij tot U  waar onze wereld niet rijmt  

 met Uw beloftes van een goede toekomst.  

Daarom roepen we tot U, zingende: Gezongen kyrië LB 301c 
- We roepen tot U waar mensen elkaar vernederen, kleineren, mishandelen, 

martelen en terroriseren.  

 - We roepen tot U waar het spiraal van geweld doorgaat 

 en een spoor van vernieling achterlaat.  

Daarom roepen we tot U, zingende: Gezongen kyrië LB 301c 
 - We roepen tot U waar honger en dorst mensen koud laat 

 en waar winstbejag en machtsbehoud voorrang hebben  

 voor solidariteit en rechtvaardigheid.  

 - We roepen tot U waar mensen aan hun lot worden overgelaten,  

 niet gehoord en gezien, zonder dat er aandacht en betrokkenheid is.  

Daarom roepen we tot U, zingende: Gezongen kyrië LB 301c 
 

Omdat U trouw bent en betrouwbaar in alles 

en in liefde aanwezig zijt, loven wij U door te zingen:   

 

Loflied: LB 864:1. 4. 5 Laat ons de Heer lofzingen 

 

HET WOORD 

Gebed om inspiratie 

 

Inleiding en lezing uit Jesaja 41,17-20  

LB 608:1.2.3 De Steppe zal bloeien 

 

Overweging (met lezing uit Johannes 16,16-33) 

 

VRAAG: -Wat is eigenlijk ons perspectief,  

nu, in deze tijd, in deze omstandigheden, 

als gelovige, als geloofsgemeenschap, als samenleving? 

 

 



Overweging deel 1 

 LEZEN: Johannes 16, 16-20a 

Overweging deel 2 

 LEZEN Johannes 16, 20b-24 

Overweging deel 3 

 LEZEN: Johannes16, 25-28 

Overweging deel 4 

 LEZEN: Johannes 16, 29-33 

Overweging deel 5 

 

Kort orgelspel 

LB 974:1.2.3.4.5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 

 

Ant-WOORD 

Bericht van overlijden 

 

Dank- en voorbeden   

Stil gebed 

Onze Vader 

 

Mededelingen 

Collectes 

 

WEGZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: LB 976:1.2.3 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 

 

Wegzending 

 

Zegen 

gezongen amen 


