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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 42:     

1. Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden  
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

3. Hart onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie neerviel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven. 
 

 
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 
 
We ZINGEN: Lied 218:   

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 



3. Dank U dat alle vogels zingen,  
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen,  
dank U dat ik groei. 
 

5. Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken  
dat ik danken kan. 
 

 
 

De DIENST van het WOORD 
 
Gebed. 
Moment met/voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing:  Psalm 116: 1 t/m 9 
 
We ZINGEN: Psalm 909:   
1. Wat God doet, dat is welgedaan, 

zijn wil is wijs en heilig. 
’k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, 
die hand geleidt mij veilig. 
In nood is mij 
zijn trouw nabij. 
Ja Hij, de Heer der Heren, 
blijft eeuwig wijs regeren. 
 

2. Wat God doet, dat is welgedaan. 
Hij is mijn licht en leven. 
Ik wil mijzelf van nu voortaan 
blijmoedig aan Hem geven, 
omdat ik weet 
in vreugd en leed: 
zijn vaderlijke ontferming 
blijft eeuwig mijn bescherming. 
 

 
Tweede Schriftlezing: 2 Corinthiërs 4: 7 t/m 5: 1 
 
We ZINGEN: Lied 961: 1x ZINGEN – 1x melodie ORGELSPEL – 1x ZINGEN 
Niemand leeft voor zichzelf, 
niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer,  
aan Hem behoren wij toe. 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
We ZINGEN: lied 221:   

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht 
zoals een mantel om mij heen geslagen 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. 
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen. 
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 



2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen, 
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 

 
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 ZINGEN: Lied 342:   

1. In God de Vader op zijn troon  
geloven wij, en in de Zoon,  
uit God geboren voor de tijd  
Hem zij de macht, de majesteit! 
 

2. En in de Geest, die ons geleidt,  
geloven wij: dat er altijd  
een Trooster is, zacht als de wind,  
een sterke moeder bij haar kind. 
 

 
We gaan zitten.  
 

De DIENST van het ANTWOORD 
 
Dankgebed - voorbeden - stil gebed - lofprijzing 
 
Mededelingen  
 
Inzameling van de gaven   
We ZINGEN: Lied 568A één keer 

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

  
We gaan staan 
Slotlied: Lied 981:  (melodie Psalm 140) 

1. Zolang er mensen zijn op aarde 
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft 
 



2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 

5. Daarom moet alles U aanbidden 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht 
 

 
  

heenzending en zegen 
v: .......... 
 
g:  
 
 

 
 

uitleidend orgelspel 
 
 
 

Bij goed weer drinken we samen koffie 
in de kerktuin 

maar houdt voldoende afstand. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 


