
Orde van Dienst – 15-05-2022 – PGM Hallum – 9:30 uur 
 
 

Welkom 
 

Stilte 
 

Intochtlied 100 1,2 & 3 
 

1.    Juich, heel de aarde, voor de HEER. 
       Dien Hem met vreugde, geef Hem eer. 
       Zing opgewekt met hart en stem. 
       Kom met een vrolijk lied bij Hem. 
 

2.   Stem met ons in: ‘Ja, God is Hij! 
      Hij maakte ons, zijn volk zijn wij, 
      zijn kudde die Hij zorgzaam weidt. 
      Hij is de herder die ons leidt.’ 

3.    Trek jubelend zijn poorten door, 
       zijn voorhof in en zing in koor. 
       De HEER is goed en Hij verbindt 
       zijn naam aan ons van kind op kind. 
 

Bemoediging en drempelgebed 
Vrg.:     Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Gem.:    . . die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Vrg.:     Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
             Die de verdrukte recht verschaft 
             Die de hongerige brood geeft. 
 

Gebed om ontferming, afgesloten met  
 

Vrg.:    Heer vergeef ons al wat wij misdeden 
Gem.:   en laat ons weer in vrede leven, Amen. 
 

Lied 283 In de veelheid van geluiden 1, 2 & 4 
 

1. In de veelheid van geluiden 
in het stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord, dat ons verblijdt 

 

2. En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron 
bidden wij om nieuwe dromen 
richten wij ons naar de zon 

4. Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid 

 

Groet  
V:  De Heer zij met u  
G:  Met u zij de Heer  
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Moment met de kinderen 
 
 
 
 



Kinderlied:  Laat zo je licht maar schijnen.  
 

Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 

God is liefde, God is 
God is goed 

 

 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 

 

Kinderen gaan naar de bernetsjinst 
 

Schriftlezing: Deuteronomium 6: 1 t/m 9  
1Dit 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 lang leven. 3Luister 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. De HEER is de enige 
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb de HEER, uw God, lief 
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Houd de geboden die ik u 
vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis 
en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als 
een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van 
de stad. 
 

Lied 320 Wie oren om te horen heeft 1 & 2 
 

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. Bemint uw Heer te allen tijd, 
dient Hem met alles wat gij zijt, 
aanbidt Hem in uw daden. 
Dit is het eerste en grote gebod, 
de wil van God, uw Vader. 

Schriftlezing: Johannes 13: 31 t/m 35 
Jezus is de weg naar de Vader 
31Toen 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.’ 
 

Lied 320 Wie oren om te horen heeft 4 & 5 
4.   De macht der liefde is zo groot, 
     geen water blust haar vuren uit, 
     wanneer zij is ontstoken. 
     Nu wilt ontbranden aan liefdeswoord, 
     God heeft het tot ons gesproken. 

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.  



Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 

Lied ELB 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar 
 

1.  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 

 

Refr.  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 

2.    Als je geen antwoord geeft op verdriet, 
       zullen de tranen niet drogen. 
       Als je het leed in de wereld niet ziet, 
       worden Gods woorden verbogen.  
 

Refr.  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 

 

3.  Als je geen oog hebt voor het gemis, 
     als je geen brood weet te delen, 
     denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
     uit liefde deelde met velen. 
 

Refr.  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 

 

4.       Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
          is er geen hoop meer op zegen. 
          Kinderen maak de liefde toch waar; 
          Schrijf het op alle wegen.  
 

Refr.  Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
leef je buiten Gods gloria. 

Dankgebed 
 

Collecten 
 

Kinderen komen weer in de kerk 
 

Slotlied 289 Heer, het licht van uw liefde schittert 1, 2 & 3 
 

1. Heer, het licht van uw liefde schittert, 
    schijnt in donkere diepten, schittert;  
    Jezus, licht voor de wereld, verlicht ons  
    door de waarheid die u geeft, bevrijd ons.  
    Schijn op mij, schijn op mij. 
 

Refr.   Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw Vaders glorie;  
 blaas, Geest, ons aan, zet ons hart in vlam,  
 stroom, overstroom alle naties met uw genade.  

   Geef ons uw woord, Heer, ontsteek hier het licht. 
 

2.Heer, ik kom in uw stralend schijnsel,  
   uit de schaduw in uw nabijheid;  
   door uw Zoon mag ik staan in uw luister,  
   toets mij, test mij, verteer al mijn duister.  
   Schijn op mij, schijn op mij.     Refr. 
 

3.  Heer, hoe meer wij uw helder licht zien  
     en de weerglans op uw gezicht zien, –  
     zal ons leven voor anderen stralen,  
     het verhaal van uw liefde vertalen.  
     Schijn in mij, schijn door mij.     Refr. 

Zegen 


