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Lied 280: 1, 2, 3, 5
Welkom
We gaan staan
Lied 27: 1, 2
Stil gebed
Groet en bemoediging
Gebed van toenadering
Lied 27: 4
Gemeente gaat zitten
Woord van leven: 1 Johannes 5: 1-8
Zingen: Lied 868: 1, 2, 3
Gebed bij de opening van de Schrift
Kinderen en tieners gaan naar de nevendienst

Overdenking
Lied 908: 1, 2, 7
Danken en bidden
Stil gebed
Onze Vader…
Collecte
Kinderen komen in de kerk
We gaan staan
Slotlied: Lied 871
Zegen
allen: Amen
Lezingen: 1 Johannes 5
1
Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en
ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn.
2
Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God
liefhebben en zijn geboden naleven. 3Want God liefhebben houdt in
dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware
last, 4want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de
overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
Wie anders kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus
de Zoon van God is? 6Hij, Jezus Christus, is gekomen door water en
bloed – niet door het water alleen, maar door het water en het
5

bloed. En de Geest getuigt ervan, omdat de Geest de waarheid is.
7
Er zijn dus drie getuigen: 8de Geest, het water en het bloed, en
het getuigenis van deze drie is eensluidend. 9Als we het getuigenis
van mensen aannemen, zullen we zeker het getuigenis van God
aannemen, dat zoveel meer gezag heeft, want het is het getuigenis
dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 10Wie in de Zoon van God
gelooft, draagt het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, maakt
hem tot leugenaar, omdat hij geen geloof hecht aan het getuigenis
dat God over zijn Zoon gegeven heeft. 11Dit getuigenis luidt: God
heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
12
Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet
heeft, heeft het leven niet.
Dit alles schrijf ik u omdat u moet weten dat u eeuwig leven hebt,
u die gelooft in de naam van de Zoon van God. 14Wij kunnen ons
vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons
luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn
wil. 15En omdat we weten dat hij naar ons luistert, wat we hem ook
vragen, weten we ook dat we alles al hebben gekregen wat we hem
gevraagd hebben.
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Hooglied 5: 9- 6: 3
Meisjes
9
Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
mooiste van alle vrouwen?
Wat heeft jouw lief meer dan een ander,
dat je ons dit zo bezweert?
Zij
10
Mijn lief glanst en schittert,
hij steekt boven duizenden uit.
11
Zijn hoofd is van goud, het zuiverste goud,
zijn lokken zijn als dadeltrossen, ravenzwart.
12
Zijn ogen zijn als duiven
bij een stromende beek,
die baden in water,
die gedompeld zijn in melk.
13
Zijn wangen zijn als balsemtuinen,
die overheerlijk geuren.
Zijn lippen zijn als lelies,
die druipen van vloeiende mirre.
14
Zijn armen zijn als staven van goud,
met turkoois bezet.

Zijn buik is als een schijf van ivoor,
versierd met saffier.
15
Zijn benen zijn als zuilen van albast,
op voetstukken van zuiver goud.
Zijn gestalte is zo fier als een ceder van de Libanon.
16
Zijn mond is zoet,
aan hem is alles begeerlijk.
Dit is mijn lief, dit is mijn vriend,
meisjes van Jeruzalem!
Meisjes
61
Waar is je lief naartoe gegaan,
mooiste van alle vrouwen,
waar is je lief naartoe gegaan?
Laten we hem samen zoeken.
Zij
2
Mijn lief is naar zijn tuin gegaan,
naar zijn balsemtuin beneden.
Daar wil hij weiden,
daar wil hij lelies plukken.
3
Ik ben van mijn lief,
en mijn lief is van mij.
Hij weidt tussen de lelies.

