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De DIENST van het VOORWOORD 

 
Orgelspel 
 
Word van welkom 
 
Aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel 
 
We gaan staan. 
Aanvangspsalm: Psalm 36: 2  

Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast,  
tot schrik voor alle volken. 
Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleuglen spreiden.  
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden.    

 
Moment van stilte 
 
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: Lied 212: 1 en 4 

Laten wij zingend deze dag beginnen! 
Geven wij stem aan onze diepe vreugde, 
omdat wij dankbaar ons in God verheugen. 
Zing Halleluja! 
 
Bron van het goede, die ons zo behoedde, 
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven, 



ons met uw liefdevolle trouw omgeven.  
Zing Halleluja!  

 
Kyrie en Gloria / Gebed bij de opening van de Schriften 
v:   
Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en laten wij zijn 
Naam prijzen,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
 
Smeekgebed 
v: ….. 
 
 
g: 
 
 
 
 
 
Zang: Lied 705: 1 en 4  

Ere zij aan God, de Vader,  
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil’ge Geest, de Trooster,  
de Drie-enge in zijn troon.  
Halleluja, halleluja,  
de Drie-eenge in zijn troon! 
 
Halleluja, lof, aanbidding,  
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten  
legt uw schepping voor U neer.  
Halleluja, halleluja,  
lof zij U, der heren Heer!  

 
De DIENST van het WOORD 

 
Moment met / voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 6: 20 t/m 25 
Zang: Lied 316: 1 en 4 

Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die ’t zo traag be-amen.  
Het is een teken in uw hand,  
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name.  
 
Het woord van liefde, vreed’ en recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod, 



vlak vóór u ligt de weg ten leven.  
 
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 3: 1 t/m 16 
Zang: Lied 339A 
U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
Zang: Lied 837: 1 en 4 

Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen: 
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -  
meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.  
 
Koning, uw rijk is zo nabij -  
open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk mensenkind.  
Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
en steeds meer bij U zal horen. 

 
We gaan staan.  
Belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met Israël en in de Geest van de Messias Jezus  
de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël 
g: 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 de naaste als uzelf 
g: AMEN 
We gaan zitten.  
 
Zang: Lied 687: 3 

Wij teren op het Woord,  
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is  
en kracht geeft en nieuw leven.  
Dus zegt en zingt het voort,  
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart,  



dit voedsel voor elk land.  
 

DE DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
dankgebed – voorbeden – stil gebed 
 
mededelingen  
 
inzameling van de gaven   
➔ met gezongen Ubi Caritas (Lied 568A) drie keer 

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

 
We gaan staan 
Slotlied: Lied 704: 1 en 3 

Dank, dank 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.  
 
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: .......... 
 
g:  
 
 

 
 

uitleidend orgelspel 
 
 

 
 
 
 


