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Thema : Over geloof en geweten (Pnr.1642) 1 Johannes 3:16-24 
Uitgesproken: 9 mei 2021 Kampereiland 
 

Een dienst ten tijde van de corona-pandemie 
 
Orde van de dienst: 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen Psalm 139: 1 en 8 (door organist) 

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. 
 
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. 

Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Inleiding 
 
Gebed van verootmoediging (NLB 944) 

1 O Heer, verberg U niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 
 
2 En wees niet toornig over mij, 
wanneer ik U geen liefde bied. 
Ik noem U, maar ik ken U niet, 
ik buig mij, maar ik ben het niet 
en mijn gebed is tegen mij. 
 
3 Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 
 
4 Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 
dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 
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Zingen NLB 908: 1, 2 en 6 

https://www.youtube.com/watch?v=F2gunTVMaMA 
Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 
Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom. 
 
Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op Uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 

Schriftlezing  
 
1 Johannes 3: 16-24 
16 Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven 
heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. 
17 Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te 
bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? 
18 Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar 
waarachtig, met daden.  
19 Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een 
gerust hart voor God staan.  
20 En zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, hij weet alles. 
21 Geliefde broeders en zusters, als ons hart ons niet aanklaagt, kunnen we ons 
vol vertrouwen tot God wenden  
22 en ontvangen we van hem wat we maar vragen, omdat we ons aan zijn 
geboden houden en doen wat hij wil.  
23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en 
elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.  
24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in 
ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. 
 
Zingen Gez. 436: 1 en 6 (door organist)  

1 Jezus neemt de zondaars aan. 
Roept dit troostwoord toe aan allen 
die verdwaald, van Hem vandaan, 
in het donker struiklen, vallen. 
Hij leert hun zijn wegen gaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 
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6 Hoe 't geweten spreekt in mij, 
hoe de wet mij aan wil klagen, 
Die mij oordeelt, spreekt mij vrij, 
Hij heeft zelf mijn schuld gedragen, 
en mijn zonden weggedaan: 
Jezus neemt de zondaars aan. 

 
Verkondiging 
 
Zingen NLB 868: 1, 2, 4 en 5 

https://www.youtube.com/watch?v=saTg2UC0lNQ 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere, 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
Psalmzingt de heilige naam, 
Looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, hij omringt met zijn liefde uw leven; 
Heeft u in ’t licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij die u leidt, 
Zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft Zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag, 
Aan wat Zijn almacht vermag, 
Die u met liefde bejegent. 
 
Prijs zijn naam (4x) 
 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
Christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust, 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Zingen NLB 754 

https://youtu.be/xGV6EZQgDZ8 
Liefde Gods die elk beminnen  
hemelhoog te boven gaat 
kom in onze harten binnen 
met uw milde overdaad 
Jezus, één en al ontferming 
daal vanuit de hoge neer 
met uw heerlijke bescherming 
in ons bevend hart, o Heer 
 
God almachtig boven mate 
Die zo nederig verscheen 
Keer opeens terug en laat ons 
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Nooit meer, nooit meer hier alleen 
Laat ons in de kerk U prijzen 
Met uw heiligen omhoog 
Tot in ’s hemels paradijzen 
Wij u zien van oog tot oog 
 
Wat Gij eenmaal zijt begonnen 
O voltooi het: maak ons rein 
tot de wereld is gewonnen 
en in U hersteld zal zijn 
tot wij eeuwig bij U wonen 
schrijdende van licht tot licht 
leggend onze gouden kronen 
zingend voor uw aangezicht 

Zegen 
 
Orgelspel 
 
Collecte aan de uitgang 
 
Heenzending en zegen 


