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VOORBEREIDING 

 
Orgelspel: William Croft, orgelmuziek 
 

Welkom 

- de gemeente gaat staan - 

Zingen:    Lied 212 (1 en 3 koor; 2, 4 en 5 allen) 
 
Voorbereiding in stilte 

Bemoediging 
voorg:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
allen: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Drempelgebed: 
voorg:  Hoor ons aan, Eeuwige God 
allen: HOOR NAAR ONS BIDDEN 
voorg:  Doe ons herleven en maak ons weer nieuw 
allen: GEEF ONS UW GENADE 
voorg: Breng ons in het reine met U en met elkaar 
allen: ZEGEN ONS MET UW VREDE EN LAAT LICHTEN UW  
  AANGEZICHT. AMEN. 
 

- de gemeente gaat zitten, de tafelkaarsen worden aangestoken - 

 

Zingen:   Lied 655 1 en 3 koor; 2, 4 en 5 allen) 
 
Gebed om ontferming - kyrie:     

 voorg: …… daarom roepen wij:  Lied 301j 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Glorialied: (staande) Lied 309a 
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ROND HET WOORD 

voorg:  De vrede van de Heer zij altijd met u 
allen: EN MET UW GEEST. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

1e Schriftlezing:  Deuteronomium 6, 4-9 (vertaling: Klaas 
Holwerda) 

4 Hoor, Israël: 
 JHWH, onze God, JHWH is één. 
 
 5 Je zult liefhebben JHWH, je God, 
 met heel je hart, met heel je ziel, met heel je vermogen. 
 6 Deze woorden die ik je heden gebied, 
 zullen op je hart zijn. 
 7 Repeteer ze met je kinderen, 
 spreek (er) met hen over 
 wanneer je in je huis zit en wanneer je op weg gaat, 
 wanneer je je neerlegt en wanneer je opstaat. 
 8 Bind ze tot een teken op je hand, 
 laat ze een merkteken tussen je ogen zijn 
9 en schrijf ze op de deurposten van je huis en op je 

poorten. 
 

Zingen:   Lied 145a 

Alleluia: William Boyce (koor) 
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2e Schriftlezing:  Johannes 13, 31-35 (vertaling: Klaas Holwerda) 

31 Toen ging hij [Judas] weg. 
 Zegt Jezus: 
  Nu ontving het mensenkind eer 
  en ontving God eer in hem. 
32  Wanneer God eer ontving in hem, 
  zal ook God hem eer geven in zich(zelf) 
  en (wel) meteen hem eer geven. 
33  Kinderen, nog kort ben ik met jullie. 
  Jullie zullen mij zoeken 
  en zoals ik al tot de Judeeërs zei: 
  ‘waar ik heen ga, kunnen jullie niet komen’, 
  zeg ik het nu ook jullie. 
34  Een nieuw gebod geef ik jullie: 
  heb elkaar lief; 
  zoals ik jullie liefhad, 
  heb (zo) ook elkaar lief. 
35  Hieraan zullen allen weten 
  dat jullie mij (toegewijde) leerlingen zijn: 
  wanneer je liefde hebt onder elkaar. 
 

Zingen: Lied 339a 

Verkondiging 
 
Muziek: Inleiding op "Engelen" 
 
Lied: Als de liefde niet bestond 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
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dankgebed en voorbeden, afgewisseld met 

voorg:  …… zo bidden wij: 
allen: Lied 368f 
God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja. 

 

 

 

Mededelingen 

Collecte:  na afloop van de dienst, via de zilveren vazen bij de 

uitgang. Bij elke vaas staat het collectedoel aangegeven.  

Voor doelen; zie laatste pag. 

 

 
 
 
DIENST VAN DE TAFEL 

de tafel wordt bereid 
Nodiging 

Tafelgebed: Liedboek 403b 

Onze Vader 

v.: Vrede met u allen 
a.: Vrede ook met u.  
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we wensen elkaar vrede 

 

Delen van brood en wijn 

Tijdens het delen van brood en wijn: 

 Robert Führe, Agnus Dei 
 
Dankgebed 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied: (staande) Lied  657 

Zegen: Engelenlied 

Muziek : John Stanley, orgelmuziek 
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Agenda 

Zondag  15 mei, 
(vandaag) 
 

10.00 Inzameling voor de voedselbank, na de 
dienst verkoop brieven voor Amnesty 
International 

Woensd  18 mei 10.00 Open inloop/kerk: Koffie, praatje, gezellig 

 12.30 Middaggebed 
 14.00-16.00 Luistergroep (aanmelden bij Linda van de 

Kamp, tel. 06-832 508 90) 
 17.45 Eettafel (aan- en afmelden via tel. 06-

13790614) 
Dond  19 mei 10.30 Kleine Bijbelverhalenkring; “Op verhaal 

komen” 
 19.00 Canopy Theater: nieuwe start van 7 

acteerlessen (zie Perspectief) 
Zondag 22 mei 10.30 Tenach en Evangelie, kerkdienst in de 

Willem de Zwijgerkerk  
Dond 26 mei 9.00 Hemelvaart, Gezamenlijk morgengebed in de 

Thomaskerk 
Zond 29 mei 10.00 “De Zwijger Zingt”; dienst met bekende 

gezangen. U kunt komende weken aangeven 
welke liederen u graag mee wilt meezingen!  

 

 
 
1e collecte: Leefgemeenschappen in Amsterdam 
Op verschillende plekken in Amsterdam zijn Christelijke 
Leefgemeenschappen gevestigd. Op uiteenlopende en creatieve wijze 
en vanuit christelijke inspiratie, proberen zij een positieve, verbindende 
kracht te zijn in de verschillende Amsterdamse buurten. Dit doen ze 
door simpelweg ‘aanwezig’ of een ‘buur’ te zijn, maar óók door het 
organiseren van buurtmaaltijden en activiteiten voor de wijk. 
2e collecte: Onderhoud gebouw 
De erediensten vinden doorgaans plaats in de gebouwen die de kerk in 
eigendom heeft. Ook komt het voor dat een (kerk)gebouw voor de 
vieringen wordt gehuurd. Dat het gebruik van een kerkgebouw kosten 
met zich meebrengt, of het nu een eigen gebouw of huurpand betreft, 
is duidelijk. Het klein onderhoud komt voor rekening van de wijk. Laat 
ons allen ook deze verantwoordelijkheid op ons nemen. 
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Offerblok bij de uitgang:  voor het eigen wijkwerk 

 

 

Wilt u (ten behoeve van de collecte) een financiële bijdrage doen aan de 
Willem de Zwijgerkerk of de wijkdiakonie, dan is dit mogelijk middels de 
volgende banknummers: 
-NL77 INGB 000 8082 226 t.n.v.   Diakonie Willem de Zwijgerkerk (1e col), 
-NL28 INGB 000 5084 450 t.n.v.  Protestantse kerk Amsterdam Willem de 
Zwijgerkerk (2e col) 

 

 

 


