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Ds. M.B. Visser 

in kerkgebouw Open Poort te Boskoop 

op zondagmiddag 16 november 2014 
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Naast de organist wordt voor de begeleiding van de samenzang muzikale 
medewerking verleend door verschillende leden uit de gemeente. 
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Welkom en mededelingen 
Uitleg van liturgisch bloemstuk 

Zingen Psalm 84: 

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER, 
 het huis waar Gij uw naam en eer 
 hebt laten wonen bij de mensen. 
 Hoe brand ik van verlangen om 
 te komen in uw heiligdom. 
 Wat zou mijn hart nog liever wensen 
 dan dat het juichend U ontmoet 
 die leven zijt en leven doet. 

en Psalm 91: 

1 Heil hem wien God een plaats bereidt 
 in zijn verheven woning: 
 hij overnacht in veiligheid 
 bij een almachtig koning. 
 Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, 
 mijn toevlucht en mijn veste, 
 op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt 
 voor mij altijd het beste. 

Stil moment 

Zingen Zingende Gezegend 315 
(op de wijs van: Van U zijn alle dingen Liedboek 465) 

1 Wanneer ik zoek naar woorden en niets dan stilte vind 
 dan weet ik: Heer, Gij hoorde één stem - uw eigen kind. 
 Uw adem wekt mijn leven, uw liefde kleurt mijn bloed; 
 mijn stilte is vergeven, mijn zwijgen keurt Gij goed. 

2 Wanneer ik zoek naar zinnen en bid om een gebed, 
 niet weet hoe te beginnen, niet spreek, in stil verzet, 
 dan roep ik mij te binnen uw stem, o Christus - Gij; 
 Gij zult eens overwinnen de tegenstem in mij. 
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3 Wanneer ik zoek te zeggen al wat er in mij leeft 
 maar zich niet uit laat leggen en zich niet open geeft, 
 dan ben ik al gevonden voordat ik U niet vind; 
 dan bidt met duizend monden de Geest, vol vuur en wind. 

4 Wanneer ik zoek naar woorden is uw Woord mij genoeg; 
 dat Woord, dat wij eens hoorden, dat Woord, dat mij al droeg 
 dat zal mij blijven dragen - mij maakt geen stilte bang; 
 slechts dit wilt Gij mij vragen: dat ik naar U verlang. 

Woord van vertrouwen en Groet namens God 

Zingen Psalm 139: 

1 HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
 dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
 kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
 Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
 Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
 't ligt alles open voor uw ogen. 

3 Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
 Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
 Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
 zo dichtbij met uw majesteit, 
 zo ver en zo met mij verbonden: 
 hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

8 Ik loof U die mijn schepper zijt, 
 die met uw liefde mij geleidt, 
 Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
 in 't diepst der aarde opgebouwd. 
 Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
 Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 

Gebed om de Heilige Geest 

Kindermoment 
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Zingen Opwekking 281: 

1 Als een hert dat verlangt naar water, 
 zo verlangt mijn ziel naar U. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 mijn aanbidding is voor U. 
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
 Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 Mijn aanbidding is voor U. 

2 In U heb ik een vriend gevonden.  
 U de Koning van 't heelal. 
 In Uw liefde ben ik geborgen, 
 'K heb u lief, Heer bovenal. 
 U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
 Aan U alleen geef ik mij geheel. 
 U alleen kunt mijn hart vervullen, 
 Mijn aanbidding is voor U. 

Door de zang/muziekgroep: 
Het Woord van God: 

1 Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
 in ieder mens die luistert naar uw woord; 
 rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
 het keert niet onvervuld terug. 

2 Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
 niets is verborgen voor uw aangezicht. 
 Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
 moet zwijgen als U tot mij spreekt. 

3 De stem van liefde die in stilte spreekt; 
 een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
 De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
 diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
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Samenzang: 

4 O levend brood dat al mijn honger stilt, 
 waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
 Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
 is Christus die ik toebehoor. 2x 

Schriftlezing Johannes 15: 9 – 17 

 9 Met de liefde die de Vader Mij heeft toegedragen, heb Ik 
jullie liefgehad. Blijf in die liefde met Mij verbonden. 10 Als je 
mijn opdracht ter harte neemt, zul je in liefde met Mij 
verbonden blijven, zoals ook Ik de opdracht van mijn Vader 
ter harte heb genomen en met Hem in liefde verbonden blijf. 
11 Dit alles heb Ik jullie gezegd om jullie deelgenoot te 
maken van mijn eigen vreugde, en zo jullie vreugde 
volkomen te maken. 12 Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar 
liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen. 13 De 
grootste liefde die iemand zijn vrienden kan betonen, bestaat 
hierin dat hij zijn leven voor hen geeft. 14 Mijn vrienden zijn 
jullie, maar dan moeten jullie ook doen wat Ik jullie opdraag. 
15 Voor Mij zijn jullie geen dienst knechten meer: een knecht 
heeft geen begrip van wat zijn meester doet. Vrienden noem 
Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, 
aan jullie heb meegedeeld. 16 Niet jullie hebben Mij 
uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen en Ik heb jullie de 
taak gegeven eropuit te gaan en vrucht te dragen, vruchten 
die blijvend zijn. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, Hij 
zal het je geven. 17 Dit draag Ik jullie op: dat je elkaar 
liefhebt. 

Zingen Gezang 75: 

13 U kennen, uit en tot U leven, 
 Verborgene die bij ons zijt, 
 zolang ons 't aanzijn is gegeven, 
 de aarde en de aardse tijd, - 
 o Christus, die voor ons begin 
 en einde zijt, der wereld zin! 
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14 Gij zijt tot herder ons gegeven, 
 wij zijn de schapen die Gij weidt; 
 waar Gij ons leidt is 't goed te leven, 
 Heer, die ons voorgaat door de tijd. 
 Wie bij U blijft en naar U ziet, 
 verdwaalt in deze wereld niet. 

15 O Christus, ons van God gegeven, 
 Gij tot in alle eeuwigheid 
 de weg, de waarheid en het leven, 
 Gij zijt de zin van alle tijd. 
 Vervul van dit geheimenis 
 uw kerk die in de wereld is. 

Verkondiging 

Zingen Evangelische liedbundel 312: 

1 Jezus vol liefde, 
 U wilt ons leiden. 
 Wij prijzen U als onze Heer. 
 Kom met uw kracht, o Heer 
 en vul ons tot uw eer, 
 kom tot uw doel 
 met ieder van ons. 
 Maak ons een volk, Heer, 
 heilig en rein, 
 dat U, Heer, volkomen 
 steeds toegewijd zal zijn. 

Dankgebed 

Door de zang/muziekgroep: 
Heer wijs hun Uw weg 

1 Heer wijs hun Uw weg, 
 En leidt hen als een kind, 
 Dat heel hun levensweg 
 Slechts in U richting vindt. 
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 Als hun de moed ontbreekt, 
 Om door te gaan, 
 Troost hen dan liefdevol 
 En moedig hen weer aan. 

2 Heer leer hun Uw weg, 
 Die zuiver is en goed. 
 Uw woord is onderweg 
 Als een lamp voor hun voet. 
 Als hun het zicht ontbreekt, 
 Het donker is, 
 Leid hen dan op Uw weg, 
 De weg die eeuwig is. 

3 Heer leer hun Uw wil, 
 Aanvaarden als een kind, 
 Dat blindelings en stil 
 U vertrouwt, vrede vindt. 
 Als hun de wil ontbreekt 
 Uw weg te gaan, 
 Spreek door Uw woord en Geest 
 Hun hart en leven aan. 

Samenzang: 

4 Heer toon mij Uw plan; 
 Maak door Uw Geest bekend 
 Hoe ik U dienen kan 
 En waarheen U mij zendt. 
 Als ik de weg niet weet, 
 De hoop opgeef, 
 Toon mij dat Christus 2x 
 Heel mijn weg gelopen heeft. 

Inzameling van de gaven 
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Geloofsbelijdenis in beurtzang: 

Allen: Ik geloof in God de Vader, 
 de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

Mannen: En in Jezus Christus, 
 zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; 
 die ontvangen is van de Heilige Geest, 

Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; 
 die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
 is gekruisigd, gestorven en begraven,  

Mannen: nedergedaald ter helle; 
 ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 

Vrouwen: opgevaren ten hemel, 
 zittende ter rechterhand Gods, 
 des almachtigen Vaders, 
 vanwaar Hij komen zal  
 om te oordelen de levenden en de doden. 

Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. 
 Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, 
 de gemeenschap der heiligen; 

Vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; 
 en een eeuwig leven.  

Allen: Amen, amen, Amen. 

Zegen 

Voor de genodigden is er na afloop van de dienst gelegenheid koffie 
te drinken en van ds. Visser en zijn vrouw afscheid te nemen. 


