
 

Hervormde Gemeente 
Ameide – Tienhoven 

 

 
 
 
 
 

 
Thema: ‘Vrucht van de Geest is liefde’ 

 
Morgendienst:  27 juni 2021, aanvang 9.30u 

 
 

Voorganger:  ds G. van Goch, Scherpenzeel 
                  Orgel:  Gerben Blokland 

 
Met medewerking van de Muziekgroep 



2 

 

 
 

 
  



3 

 

Inloop met muzikale begeleiding 
Ontmoeting in de kerkbanken. 
 
Ouderling van dienst met de afkondigingen 
 
De volgende lofprijzing en aanbiddingsliederen zingen we staande 
(indien mogelijk) 
 
Breng Ons Samen 
U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer:  
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:  
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest, 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:  
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:  
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;  
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
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Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één! 
 
Wij belijden één geloof en één Heer;  
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt.  
Vader, maak ons één! 
 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
Breng ons samen, één in uw naam.  
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest;  
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
 
Tienduizend redenen 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.  
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, 
prijs nu Zijn heilige Naam. 
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Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
Verheerlijk Zijn heilige naam. 
 
Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 108: 1 
Mijn hart, o Hemelmajesteit, 
Is tot Uw dienst en lof bereid. 
'k Zal zingen voor den Opperheer; 
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer. 
Gij, zachte harp, gij schelle luit, 
Waakt op; dat niets uw klanken stuit'; 
'k Zal in den dageraad ontwaken, 
En met gezang mijn God genaken. 
 
Lezing van de Wet van de Heere 
 
Zingen: psalm 86: 6 
Leer mij naar Uw wil te hand'len, 
'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; 
Neig mijn hart, en voeg het saâm 
Tot de vrees van Uwen naam. 
HEER, mijn God, ik zal U loven, 
Heffen 't ganse hart naar boven; 
'k Zal Uw naam en majesteit 
Eren tot in eeuwigheid. 
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Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezingen: 
Johannes 15: 1-8 
1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2. Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank 
die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 
3. U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 
4. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit 
zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij 
blijft. 
5. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen. 
6. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, 
en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden 
verbrand. 
7. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt 
en het zal u ten deel vallen. 
8. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn 
discipelen bent. 
 
1 Korinthe 13: 4-8a 
4 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, 
de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, 
zij doet niet gewichtig, 
5. zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, 
zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 
6. zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, 
maar verheugt zich over de waarheid, 
7. zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, 
zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 
8. De liefde vergaat nooit. 
 
Galaten 5: 22a 
De vrucht van de Geest is echter: liefde 
 
Collecten, via de button op de website of bij de uitgang 
1e collecte :  voor de diaconie 
2e collecte :  voor onderhoud en verduurzaming gebouwen 
3e collecte :  voor pastoraat, vorming & toerusting 
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Zingen:  Psalm 119: 1 en 3 
Welzalig zijn d' oprechten van gemoed, 
Die, ongeveinsd, des HEEREN wet betrachten; 
Die Hij op 't spoor der godsvrucht wand'len doet; 
Welzalig die, bij dagen en bij nachten, 
Gods wil bepeinst, en Hem als 't hoogste goed, 
Van harte zoekt met ingespannen krachten. 
 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest! 
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
 
Kindermoment  
  
 
Kinderlied OTH 361 
Vul mij met uw Geest, 
geef mij uw kracht. 
Vul mij met uw Geest, 
Heer Jezus, kom, ik wacht. 
  
Vul mij met uw Geest, 
Heer maak mij rein. 
Vul mij met uw Geest, 
'k wil uw discipel zijn. 
  
Vul mij met uw Geest, 
ik buig voor U. 
Vul mij met uw Geest, 
Heer Jezus, doe het nu. 
  
Dank U voor uw Geest, 
U bent de Heer. 
Dank U voor uw Geest. 
'k wil leven tot uw eer. 
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Verkondiging met als Thema: 
‘Vrucht van de Geest is liefde’ 
 

Moment van rust om de verkondiging te overdenken 
 
Luisterlied:     Jezus liefde voor mij 
Dank U mijn Vader voor al uw genade, die U liefdevol geeft. 
Genade die heiligt, mijn hart heeft gereinigd,  
door Hem die in mij leeft. 
U heeft mij in liefde aanvaard, 
die mijn hart veranderd heeft.  
U heeft mij rechtvaardig verklaard, 
wat mij rust en vrede geeft. 
 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Laat mij verder groeien,  
laat vruchten opbloeien van uw heilige Geest.  
Maak mij overvloedig, standvastig en moedig,  
 
geef mij wat nog ontbreekt. 
Heer, werk met genade in mij: 
dat mijn hart U niet bedroeft. 
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij: 
uw genade is mij genoeg. 
 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Niets houdt mij tegen mij over te geven, aan U: Jezus alleen.  
U leidt mij door diepten; met krachtige liefde draagt U,  
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mij erdoorheen.  
U heeft mij de liefde verklaard, 
die mijn hart veroverd heeft. 
U bent mijn bewondering waard: 
U bent alles waar ik voor leef! 
 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
Al wat ik ben, 
dank ik aan Hem: 
aan Jezus’ liefde voor mij.  
Zolang ik besta, 
volg ik Hem na; 
krijgt Hij gestalte in mij. 
 
 
Zingen: OTH 247 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
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Dankgebed en voorbede 
 
 
Zingen: OTH 231 
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar kruis. 
 
Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 
 
Zegen 
 
Muziekteam speelt na de dienst 
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Vruchten van de Geest 
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