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Orde van dienst voor zondag 26 mei 
in de Gudulakerk Lochem. 
 
Voorganger: Ds. Leonard van Wijk 
Organist: Els Dijkerman 
Ouderling van dienst: Diny Nijkamp 
 
Toenadering 
Orgelspel 
 
Welkom 
Intochtslied:  LB 215: 1, 2, 3, 5. 
 
Bemoediging en groet 
Ouderl. :  Onze hulp is in de naam van de Heer 
Allen:   Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Ouderl.:  Die niet loslaat wat zijn hand begon 
Allen:   Van nu aan tot in eeuwigheid, Amen. 
 
Drempelgebed 
Zingen:  LB 67: 1. 
 
Groet: 
Vg:   De Heer zij met u 
Allen:  De Heer zal u bewaren 
       (allen gaan zitten) 
Kyriegebed  
Afgesloten met: 
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Glorialied:  LB 217: 1, 3, 5. 
 
het Woord 
Gebed 
 
Kinderlied :  LB 1013: 1-4 
na het zingen van dit lied gaan de kinderen naar de kindernevendienst 
met het licht 
 
1e lezing:  Psalm 67 
671Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied. 

 2God, wees ons genadig en zegen ons, 
 laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela 
 3dan zal men op aarde uw weg leren kennen, 
 in heel de wereld uw reddende kracht. 
 4Dat de volken u loven, God, 
 dat alle volken u loven. 
 5Laten de naties juichen van vreugde, 
 want u bestuurt de volken rechtvaardig 
 en regeert over de landen op aarde. sela 
 6Dat de volken u loven, God, 
 dat alle volken u loven. 
 7De aarde heeft een rijke oogst gegeven, 
 God, onze God, zegent ons. 
 8Moge God ons blijven zegenen, 
 zodat men ontzag voor hem heeft 
 tot aan de einden der aarde. 

 
Zingen:  LB 67: 2, 3. 
 
2e lezing:  Johannes 14: 22-29 
22Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: ‘Waarom zult u zich 
wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?’ 23Jezus 
antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan 
wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij 
hem komen en bij hem wonen. 24Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich 



3 
 

niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn 
woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden 
ben. 25Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26Later zal de 
pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal 
zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat 
ik tegen jullie gezegd heb. 27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik 
jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en 
verlies de moed niet. 28Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik 
wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat 
ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29Ik vertel jullie dit 
nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.  
 
Zingen:  LB 418: 1, 2, 3. 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Zingen:  685: 1, 2, 3, 4. 
 
Gebeden en gaven 
 
Dankgebed en voorbeden; acclamatie: LB 844  
 

 
 
stil gebed, Onze Vader  
 
Collecte:        1. Exodus 2. Kerk  
 
Slotlied:  LB 655: 1, 2, 4, 5. 
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Wegzending en zegen 
Vertrouwen en dankbaarheid zullen het licht zijn op je pad. 
Vrede en vreugde zullen je vrienden zijn onderweg. 
Want jij wordt gedragen door de zegen van de Eeuwige:  

De Heer is bij je, om je de juiste weg te wijzen. 
De Heer is achter je, om kracht te geven als je het moeilijk hebt. 
De Heer is boven je, om te behoeden voor gevaar. 
De Heer is onder je, om je op te vangen als je valt. 
De Heer is naast je, om je te troosten als je verdriet hebt. 
Tot wij elkaar hier weer ontmoeten:  
weet jezelf geborgen in Gods hand. 
Want jij bent zijn geliefde kind. 

 In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 
Allen:  Amen, LB 431b   


