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                    ‘Jullie zijn mijn vriendinnen en vrienden….’ 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                  



 
VOORBEREIDING: 
 
Muziek  
Vox Quarantaina  lied 222 

 
2  
De zon verbaast je telkens meer, 
de dag wordt heel bijzonder; 
de vogels zijn al in de weer: 
vandaag gebeurt een wonder! 
refrein: 

3  
De week duurt zeven dagen lang, 
te kort voor alle dromen 
van liefde, licht, voor niemand bang: 
een achtste dag moet komen. 
refrein: 

 
 

Welkom  

Stilte      

Groet en Bemoediging       
v.     De Eeuwige zij met u!  
 
a:  
 
              Ook met  u      zij   de    Eeuwige 

v. Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft 

v. God heeft beloofd ons nooit los te laten 

a. Op God hopen wij! 

 
Drempelgebed  Goedemorgen lieve God 

    Wij zijn blij dat U er bent 

    En dat Jezus ons voordoet 

    hoe wij kunnen leven 

    Maar zonder uw hulp lukt dat niet, amen. 



 

 
Aanvangslied  psalm 92:1,2,6 

 
 
2 Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep, 
 die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt geprezen; 
 laat alom musiceren, / met stem en instrument, 
 maak wijd en zijd bekend / de grote naam des Heren. 
 
6 Gij zult de eer verhogen / van wie vernederd wordt, 
 uw kracht is uitgestort, / uw licht verlicht de ogen. 
 Mijn ziel zal zich verblijden: / daar ligt terneer geveld 
 al wie zich met geweld / vergreep aan Gods bevrijden. 
 
 



Kyriëgebed met acclamatie 301 e 

 

Glorialied 309a   

 



DE SCHRIFTEN:  

 

Gebed om de Geest afgesloten met  lied 685: 1,4,5 

 
4 
Lieve vriend, door jouw nabijheid 
voel ik liefde diep in mij. 
Jij sterkt mij met jouw belofte, 
vrede, troost en rust geef jij. 

5 
Geest van God, zo vol van liefde, 
vul mijn hart en ziel met jou. 
Leid mijn leven naar het wonder, 
Geest van liefde, sterk en trouw. 

 
Inleiding  
 

Lied ‘That’s what friends are for’ Dionne Warwick e.a.  
 

Ik heb nooit gedacht  
dit ooit nog 's te voelen 
En in zoverre het mij betreft 
Ben ik blij dat ik de kans heb dit te 
zeggen 
Dat ik geloof dat ik van je hou 
  

En mocht ik ooit 's weggaan 
Nou, sluit je ogen dan en probeer 
Je te voelen zoals wij het vandaag 
ondergaan 
 

En wanneer jij je het kunt herinneren 
Blijf dan lachen, blijf opgewekt 
Wetend dat je altijd beslist op mij 
kunt rekenen 
Daar zijn vrienden voor 
In goede en in slechte tijden 
Zal ik jou altijd bijstaan 
Daar zijn vrienden voor 

  

Jij kwam en verloste mij 
En nu zie ik zoveel meer 
En daarom (even tussendoor)  
dank ik je 
  

En wanneer mij ooit 's uit elkaar zijn 
Nou sluit je ogen dan en weet dat 
deze woorden uit m'n hart komen.  
 

En wanneer jij je het kunt herinneren 
 Blijf dan lachen, blijf opgewekt 
Wetend dat je altijd beslist op mij 
kunt rekenen 
Daar zijn vrienden voor 
In goede en in slechte tijden 
Zal ik jou altijd bijstaan 
Daar zijn vrienden voor 

(vertaling uit het engels) 



 

 Schriftlezing Johannes 15:9-17 
 
Lied 667:2,3 

 
         

         3 Hij leeft 
 in de woorden gezongen. 
 Zo gaat Hij van mond tot mond. 
 Wij zingen met vurige tongen 
 zijn liefde de wereld rond. 
 
Overweging 
 
Muziek bewerking van  ‘Welk een vriend is onze Jezus’ 
 
Lied  975:1,2,3 

 



 
 

2 
Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 

3 
Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 
Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 

GEBEDEN EN GAVEN:  
 
Voorbeden:  met acclamatie 426  

 
Stil gebed – Onze Vader 
 
Mededelingen 



Inzameling gaven:  1. Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen  

   2. Kerkpastoraat. 

Graag uw gift overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10, 
ten name van ‘Diaconie PG Voorschoten’, onder vermelding van de naam 
van de collecte. U kunt ook Appostel App en SKG webshop gebruiken,info 
op de Collecte pagina van onze website www.dorpskerkvoorschoten.nl  
 

Slotlied 428  

 

 

 

WEGZENDING & ZEGEN 

 
 
 
 
 
 
 
Lied 708:1 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.
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