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JUBILATE 
 

HEEL DE AARDE, JUICH VOOR GOD, BEZING DE EER  
VAN ZIJN NAAM, BRENG HEM EER EN LOF 
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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 
Woord van welkom 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Breek, aarde, uit in jubelzangen”  
(Intochtspsalm 66: vers 1) 

 
Groet en Onze Hulp 
 

v. Genade zij u en vrede van God onze Vader  
en van Jezus Christus, de Heer 
Onze hulp is in de Naam van de HEER 

g. Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 
Drempelgebed 
 

v. Gij hebt onze hand gevraagd en wij aarzelen… 
Gij straalt Uw licht over ons uit en wij verbergen ons… 
Gij hebt U gewaagd aan onze dood, maar wij geloven onze oren niet… 
Gij drukt de aarde aan Uw hart tot zij vervuld is van Uw barmhartig-
heid, maar wij durven zover niet te denken… 

g. Houd ons vast en blijf ons verwarmen met uw licht totdat het lied 
in ons wil bloeien 

 
We zingen: “Breek, aarde, uit in jubelzangen”  

(Intochtspsalm 66: vers 7) 
 

(gemeente gaat zitten) 
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Gebed om ontferming, besloten met “Kyrie eleison” (Lied 301a) 
 
We zingen: “Zing jubilate voor de Heer”  

(Loflied 652: vers 1 t/m 4) 
 
De kinderen gaan naar de kinderkerk 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Johannes 14:1-20 (NBG-vertaling 1951) 
 

Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In 
het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd 
hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik 
heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij 
nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En waar Ik heenga, 
daarheen weet gij de weg. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, 
waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Jezus zeide tot hem: Ik 
ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader 
dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend 
hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zei-
de tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide 
tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij ge-
zien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? 
Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woor-
den, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in 
Mij blijft, doet zijn werken. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de 
Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. Voorwaar, voor-
waar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook 
doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook 
vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon ver-
heerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 
Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. En Ik zal de 
Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwig-
heid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ont-
vangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, 
want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik 
kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij 
ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat 
Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. 
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We zingen: “Hij die de blinden weer liet zien”  
(Lied 534: vers 1 t/m 4) 

 
Uitleg en verkondiging 

met als thema “Het huis en de weg” 

 
Muziek 
 
We zingen: “De wereld is van Hem vervuld”  

(Lied 825: vers 1, 4 en 5) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Een enkel woord ter inleiding op “Het Wilhelmus” 
 
We zingen: “Wilhelmus van Nassouwe”  

(Lied 708: vers 1 en 6) 
 
Dankgebed en voorbeden met acclamatie “Heer, onze God, 
wij bidden U, verhoor ons” (lied 367e), stil gebed besloten met 
 
Onze Vader 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt.  
Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede,  
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden,  
gelijk 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,  
tot in eeuwigheid.  
Amen. 

 
 
Aandachtspunten 
 
Inzameling van de gaven 
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We zingen (staand): “Geest van hierboven” 
(Slotlied 675: vers 1 en 2) 

 
Wegzending en zegen gevolgd door gezongen “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis 
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


