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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 
 
Zang: Psalm 84: 1 en 3 
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer, 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om, 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen, 
dan dat het juichend U ontmoet, 
die leven zijt en leven doet. 
 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein 

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



 
Zang: Psalm 84: 6  
6. Want God onze Heer die ons mild  
 bestraalt als zon, beschermt als schild,  
 zal in genade ons verhogen.  
 Zijn hand onthoudt het goede niet  
 aan wie oprecht Hem hulde biedt  
 en eerlijk wandelt voor zijn ogen.  
 Heer, die het al in handen houdt,  
 welzalig die op U vertrouwt.  

 
 
 Kyriëgebed en Gebed om de Heilige Geest 
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
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  
Zang: Lied 218: 1,2 en 5 
1. Dank U voor deze nieuwe morgen, 

dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag 

 
2. Dank U voor deze mooie aarde, 

dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 

5. Dank U, uw liefde kent geen grenzen 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 

 
De DIENST van het WOORD 

 
Moment met / voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: Rechters 4: 1 t/m 23. 
Zang: Lied 1010: 1 en 4 
1. Geef vrede, Heer, geef vrede, 

de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
 



4. Geef vrede, Heer, geef vrede, 
bekeer ons felle hart. 
Deel ons uw liefde mede, 
die onze boosheid tart, 
die onze mond leert spreken 
en onze handen leidt. 
Maak ons een levend teken: 
uw vrede wint de strijd 
 

Tweede Schriftlezing: Johannes 15: 9 t/m 12. 
Zang: Lied 339-A 

 U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Overdenking 
 
Zang: Lied 791: 1,2 en 6 
1. Liefde, eenmaal uitgesproken 

als Uw Woord van het begin 
Liefde wil ons overkomen 
als geheim en zegening 
 

2. Liefde die ons hebt geschapen 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt 
alles overwinnend wapen 
laatste woord dat vrede maakt 
 

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
Bron van liefde, Liefde zelf. 

 
 
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. 
 
Zang: Lied 568A: Ubi Caritas, twee keer 

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est.  



 
De DIENST van het ANTWOORD 

 
dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader 
 
mededelingen  
We staan stil bij de collecten:  
 eerste collecte: ZWO Noodhulp Syrische christenen 
 tweede collecte: Pastoraat en Eredienst 

derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 
We gaan staan voor ons slotlied.  
Zang: Lied 704: 1 en 3 
1. Dankt, dankt nu allen God 

met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 

 

 
 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 
v:  ……………………. 
Zang: GEZONGEN Amen   
 
Orgelspel 
 
 
 

 
 


