
 
 

Orde van dienst 5 mei 2019 
 
Protestantse Gemeente Oostvoorne / 9.30 uur 
Voorganger: Barbara Broeren 
Organist: Jolande Zwoferink 
Thema: Hoe kunnen we in Jezus' liefde blijven? 
 
Welkom (door ouderling van dienst) 
 
Zingen: NLB 632:1-3 (Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven / Waren wij dood door de 
zonde, verminkt en verloren / Nu zend uw Geest, als een vuur, als een stem in ons midden)  
 
Moment van stilte 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: Psalm 33:1,2,8 (Kom nu met zang en roer de snaren / Zing al wie leeft van Gods genade / Wij 
wachten stil op Gods ontferming; Psalm van de zondag) 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
 
Zingen: NLB 657:1,4 (Zolang wij ademhalen / Ons lied wordt steeds gedragen) 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Gesprek met de kinderen 
 
Zingen: Vertreklied 
 
[de kinderen gaan naar de kinderkerk] 
 
Zingen: NLB 653:1,5 (U kennen, uit en tot U leven / Gij zijt de wijnstok van het leven) 
 
Bijbellezing: Johannes 15:9-17 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
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. 17Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief. 
 
Zingen: NLB 791:1,2 (Liefde, eenmaal uitgesproken / Liefde, die ons hebt geschapen) 
 
  



 
 

Bijbellezing: 1 Johannes 4:7-21 (Nieuwe Bijbelvertaling) 
7Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die 
liefheeft is uit God geboren en kent God. 8Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 9En hierin 
is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem 
zouden leven. 10Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft 
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. 
11Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. 
12Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons 
ten volle werkelijkheid geworden. 13Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft 
laten delen in zijn Geest. 14En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon 
gezonden heeft als redder van de wereld. 15Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in 
hem en blijft hij in God. 16Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God 
is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. 
17Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol 
vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. 18De liefde laat geen ruimte 
voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is 
de liefde geen werkelijkheid geworden. 19Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad. 20Als 
iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand 
kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. 
21We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben. 
 
Zingen: NLB 791:3,4,6 (Liefde luidt de naam der namen / Liefde waagt zichzelf te geven / Liefde boven 
alle liefde) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: NLB 838:1,2,3 (O grote God die liefde zijt / Maak ons volbrengers van dat woord / Leer ons het 
goddelijk beleid) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecten 
 
[kinderen komen terug uit de kinderkerk / de kinderen kunnen opgehaald worden bij de oppas / de 
gemeente gaat staan] 
 
Zingen: NLB 425 (Vervuld van Uw zegen) 
 
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen. 
 
Na de zegen zingen we lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus) 


