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Afbeelding op de voorkant en het evangelie naar Johannes. 

Rembrandt van Rijn schilderde Jezus meerdere malen. Op dit schilderij 

is het gezicht herkenbaar menselijk. Maar doordat Rembrandt zo mooi 

speelt met licht en donker,  wordt het gezicht van de Heer ook stralend 

en mysterieus:  Deze mens is de Messias, de zoon van God.

In plaats van gelijkenissen aangaande Gods koninkrijk heeft de 

evangelist Johannes dialogen en monologen waarin Jezus zijn unieke 

band met God herhaaldelijk bevestigt en verdedigt. De wonderen, die 

Jezus verricht, zijn tekenen dat Hij, en Hij alleen de Messias, de Zoon 

van God is. Door middel van zijn woorden en zijn tekenen, ook wel ‘zijn 

werken’ genoemd wordt zijn unieke goddelijke heerlijkheid zichtbaar en 

tastbaar. Hiervan getuigt dit evangelie met name.

Zondag Evangelie

Trinitatis Johannes 3, 1-16 

Gesprek met Nikodemus

Eerste na Trinitatis Johannes 3, 22-36 

Johannes de Doper en Jezus

Tweede na Trinitatis Johannes  4, 5-26 

De Samaritaanse bij de bron

Eerste van de zomer Johannes 4, 27-42

Ik heb voedsel dat jullie niet kennen 

Tweede van de zomer Johannes 4, 43-52 

Genezing in Kana

Derde van de zomer Johannes 5, 1-18 

Genezing in het bad van Betzata

Vierde van de zomer Johannes 5, 19-36a 

Jezus vertelt over zijn Vader



Luiden van de klokken

Ambtsdragers komen binnen

Muziek tot eer van God

tijdens de muziek steken gemeenteleden thuis kaarsen aan  We gaan staan.

Bemoediging en drempelgebed

V. Onze Hulp is in de Naam van de HEER

A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

V. Gij, die leven schenkt, Gij die ons opdraagt, 

ons uitdaagt om opnieuw geboren te worden, 

elke dag weer.

A: DAT WIJ IN VREDE LEVEN. AMEN! 

(Gedachtenis)

Psalm of openingslied

We gaan zitten

Gebed om ontferming

Lofzang: Ere wie ere toekomt (LB 306) 

refrein (allen)
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voorzang
U komt toe alle stem, 
alle veerkracht en zingen.

allen: Ere wie ere toekomt … 

voorzang
Die ons verwekt en doet zijn, 
ons openbaart en herademt 
een en volstrekt in allen 
en boven allen uit 
Vader, Zoon en Geest, 
bron, water en stroming, 
liefdes eerste begin,
liefdes weg, liefdes 

volharding. allen: Ere wie ere 
toekomt …

voorzang
Gij die doet lichten de zee 
lichten aarde en hemel, 
stroom uw mensen vol 
kracht, doe opleven hun 
ogen,

Allen: lichtende levende 
God. 

voorzang
Moge het worden, eindelijk, 
wat Gij gewild hebt van meet 
af: licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

allen: Ere wie ere toekomt …



BINNEN ZIJN 

Groet

v. De HEER zij met u

A. OOK MET U ZIJ DE HEER

Gebed van de zondag

Evangelielezing voor grote en kleine 

mensen lofprijzing 339f

Preek 

Lied

BINNEN EN BUITEN

Aankondiging collectedoelen en inzameling van de gaven Gebed 

over de gaven

Voorbeden 

Stil gebed

Onze Vader

Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. 

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad. 

Want aan u behoort het koningschap, 

de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 

Amen

Aansluitend aan de gebeden draagt de ouderling van dienst de eventuele 

gedachtenisstenen naar de gedachtenistafel



.

VAN BINNEN NAAR BUITEN 

Lied

Zegen

v.  Zegen, beantwoord met: 

g.

Muziek


