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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 
 
We ZINGEN Psalm 139: 1 en 14. 

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
’t ligt alles open voor uw ogen.  
 
Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op den weg ten leven. 
 

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 gaan zitten.  
 



We ZINGEN Lied 213: 1 en 5.  
Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan ’t eeuwig Licht onttogen,  
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen,  
en verdrijf door uwe macht - onze nacht!  
 
Overstroom ons met uw licht 
klare Zon van trouw en goedheid.  
Treed niet met ons in ’t gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid - voor altijd.  

 
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 zingend tot U:  
A: Ontferm U Heer, naar de maat van uw liefde! 
Ontferm U toch met de ruimte van uw hart!  
 
Korte tekst  
 
We ZINGEN Lied 412: 3 en 6. 

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! 
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.  
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, 
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.  
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; 
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!     
 
Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef dat wij bij uw komst onstraflijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm u, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.   
 

DE DIENST VAN HET WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: Psalm 103: 8 t/m 13 
 
We ZINGEN Lied 909: 1 en 2. 

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.  
 
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 vaderlijk’ ontferming  
blijft eeuwig mijn bescherming.  

 
Tweede Schriftlezing: 2 Corinthiërs 11: 30 t/m 12: 10 
 
We ZINGEN 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 
 
We ZINGEN Lied 723: 1 

Waar God de Heer zijn schreden zet,  
daar wordt de mens, van dwang gered,  
weer in het licht geheven.  
Als ’s Heren Woord weerklinkt met macht 
wordt aan het volk dat Hem verwacht 
de ware troost gegeven.  
Zijn Geest weerstaat de valse schijn 
en schrijft in harten het geheim 
van ’s Vaders grote daden.  
Zo leven wij om Christus’ wil 
te allen tijd gerust en stil 
alleen van zijn genade.  

 
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. 
 
We ZINGEN Lied 412: 1. 

Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.  
U zingen alle heemlen, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,  
wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren.  

 
De DIENST van het ANTWOORD 

 
dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader 
 
mededelingen  
We staan stil bij de collecten:  
 eerste collecte: diaconie 
 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 
We gaan staan voor ons slotlied.  
 
We ZINGEN Lied 755. 

Toch overwint eens de genade 
en maakt een einde aan de nacht. 
Dan onderwerpt de Heer het kwade, 
dan is de strijd des doods volbracht. 
De wereld treedt in ’s Vaders licht, 
verheerlijkt voor zijn aangezicht. 
 
O welk een vreugde zal het wezen, 
als Hem elk volk is toegedaan; 
uit aard’ en hemel opgerezen 
vangt dan het nieuwe loflied aan.  
Als ieder voor de Heer zich buigt 
en aller stem Gods lof getuigt. 
 

HEENZENDING en ZEGEN 
 
v:  ……………………. 
GEZONGEN Amen   
 
Orgelspel 
 


