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 VOOR de DIENST 
 
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
 
 –  We  gaan staan – 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 
Aanvangslied: Psalm 8. 
De voorganger leest de verzen 1 en 3. 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw Naam op aarde uitgeschreven- 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid.  
 
Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?  

 
Orgelspel en meelezen: verzen 4 en 6  

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand.   
 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw Naam op aarde uitgeschreven. 
Heer, onze God, hoe vol van majesteit 
hebt Gij uw Naam op aarde uitgebreid.  

 
Groet 
v.: de Heer is met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
Beginwoorden  
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 



 
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam / Opwekking 70 
 
Kyrië  
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
      …. gebed…. 
v. Zo bidden wij tot U:  
gesproken:  
A: Ontferm U Heer, naar de maat van uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!  
 
Korte tekst  
Lied 8A 
De voorganger leest de verzen 1 en 3 

Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw Naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit.  
 
Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint.  

 
Orgelspel en meelezen: verzen 4 en 6 

Geen sterrenhemel houdt haar klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont haar als uw bondgenoot 
en maakt haar bijna godd’lijk groot.   
 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit.  

De DIENST van het WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
  
Moment met / voor de kinderen 
 
Gedicht: Medemens 4: Aarde, handen 
Ik mag graag  
mijn handen openen  
en vuil maken.  
 
Het is een geschenk.  
De traditie leert het me: ‘God’ 
En ik heb het van huis uit 
en van de omgeving waarin ik aardde: 
liefde voor zwarte grond; 
een bodem onder mijn bestaan, 

https://www.youtube.com/watch?v=c0dyZUG6_4k


om zelfvertrouwen op te bouwen, 
om een bedrijf op te bouwen, 
om dagelijks contact mee te houden, 
om met beide benen  
in het heden te kunnen staan.  
 
Daarom weet ik 
dat je soms de akker moet keren 
voor een wenkend perspectief; 
want niets blijft bij het oude,  
alles wordt nieuw,  
zie je het nog niet? 
Ik hoop en werk  
naar dat kerende vermogen  
van de ploegschaar toe.   
 
Pas dan  
straalt de overlevering 
en breekt geloof door 
als een ontluikende bloemknop 
In het leven van alle dag.  
 
God zij dank.  
  
Wonderwereld vol geheimen 
De voorganger leest vers 1. 

Wonderwereld, vol geheimen, 
schepping van God, 
al wat ons verbaast, verbijstert, 
leeft van uw zorg: 
vormen, kleuren, klank te over, 
tastbaar weefsel, veelbelovend, 
alles wat ons hart verovert – 
schepping van God.   

 
Orgelspel en meelezen: vers 2  

Ieder mens bestaat per gratie, 
leeft van Gods gunst; 
elke stam en taal en natie: 
hemelse kunst.  
Jij, voor het geluk geboren, 
jij, in zielloos werk verloren, 
jij, die bouwt de hoogste toren, 
leeft van Gods gunst. 
  

Schriftlezing: Psalm 8 
  



 
Lied 317 
De voorganger leest vers 1. 

Grote God, Gij hebt het zwijgen 
met uw eigen, met uw lieve stem verstoord.  
Maak de weg tot U begaanbaar, 
wees verstaanbaar;  
spreek Heer, uw gemeente hoort.   

 
Orgelspel en meelezen: vers 3 

Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, door een vreemde stem bekoord.  
Breng ons naar de heilige stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort.   

 
Overdenking 
 
Wonderwereld vol geheimen 
De voorganger leest vers 3 

Hoe kan ik uw goedheid eren, 
Heer, voor altijd,  
elk unieke mens waarderen, 
zijn eigenheid?  
Hoe bewaar ik alle dagen 
eerbied voor uw aardse gaven, 
hoe kan ik uw hart behagen, 
Heer, voor altijd?  

 
Orgelspel en meelezen: vers 4.  

Gods gerechtigheid en vrede 
gaan hand in hand, 
gaan met liefde hier en heden 
en houden stand; 
liefde van de liefste lippen, 
liefde tegen alle klippen, 
liefde, liggend in een kribbe –  
hand over hand.  

 
Geloofsbelijdenis 

 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
 en in de Geest van de Messias Jezus de enigheid van de Here God. 
 Hoor Israël 
ALLEN: DE HEER IS ONZE GOD 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel  
 en met geheel uw kracht 
 en uw naaste als uzelf. 
ALLEN: AMEN. 



 
Lied 8-B (NL Zingt) 
 
 

De DIENST van het ANTWOORD 
 
dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader 
 
mededelingen  
We staan stil bij de collecten:  
 eerste collecte: ZWO / Missionair werk (Kerk in Actie) 
 tweede collecte: Pastoraat en Eredienst 

derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 
 –  we gaan staan – 
 
Lied 978 
De voorganger leest vers 1. 

Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,   
de steile bergen, koele meren,    
het vaste land, d’ onzeekre zee.   
Van U getuigen dag en nacht.   
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

Orgelspel en meelezen: vers 4 
Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.  

 
 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 
v:  ……………………. 
gesproken Amen   
 
Orgelspel 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6XtTnqlG5n4

