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Orde van dienst voor 9 mei 2021  
in de Gudulakerk Lochem 
 
Voorganger: Jaap Jonk ( Laren) 
Organist:      Els Dijkerman  
Ouderling:    Janny Gerritsen 
Diaken:        Gerben Hoentjen 
Lector:         Yvonne Lamberts 
 
 

Toenadering 
Orgelspel 
Welkom  
 

Intochtslied: lied 221: 1 en 2 
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2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

 
 

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: lied 221: 3 
 
3. Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

 
 

Vg.: De Heer zij met u 
Allen: De Heer zal u bewaren   (allen gaan zitten) 
 
 

Kyrie en Gloria 
 
Kyriegebed  
 

Glorialied lied 657 : 1 en 3 
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3. Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
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het Woord 
 
Gebed 
 
Stukje voor de kinderen 
 
Schriftlezing: Johannes 15: 9 t/m 17 
9Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in 
mijn liefde: 10je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden 
houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader 
gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11Dit zeg ik tegen jullie om je 
mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12Mijn 
gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb 
liefgehad. 13Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je 
vrienden. 14Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik 
zeg. 15Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet 
wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat 
ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb 
16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie 
opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende 
vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 
Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
zingen: lied 511: 1, 2 en 4 
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2. Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

drukt nog de last van ’t leed dat ons beklemt, 
o Heer, geef onze opgejaagde zielen 
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

 
4. Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

om deze wereld en haar zonneschijn, 
leer ons wat is geleden dan herdenken, 
geheel van U zal dan ons leven zijn. 

 
Uitleg en verkondiging 
 
Muziek  
 
Gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  
 
Lied voor: 
 
Collecte: 
1. Inlia    2. Eigen gemeente werk 
 
Slotlied: lied 418: 1 en 3 
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3. Vrede, vrede laat 

Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
Wegzending en zegen 
 
Zegen 
Allen : Amen, Lb431b  (gezongen) 
 


