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VOOR DE DIENST 
 

we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 

 

welkom 
 

aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 
 

  –  we gaan staan  – 
 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangslied  209 
1.   Heer Jezus, o Gij dageraad, 

wend naar ons toe uw licht gelaat. 
Uw Geest die in de waarheid leidt 
zij onze gids in deze tijd. 

 

2.   Geef dat ons hart mag zijn gericht 
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij, 

 

3.   totdat met alle engelen saam 
wij zingen: Heilig is Gods naam!, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 
 

groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 

bemoediging 
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 
 

  –  we gaan zitten  – 
 

drempelgebed 
 
kyrie 
v: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en laten we zijn Naam 

prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. 
 

smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 

g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde!              (de melodie staat in de standaard liturgie) 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
glorialied  304 
1. Zing van de Vader die in den beginne  
 de mensen schiep, de dieren en de dingen:  
 hemel en aarde wil zijn naam bezingen:  
 houd hem in ere !  



2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen.  
 Bron van geluk voor wie Hem wil geloven:  
 luister naar hem het woord van alzo hoge:  
 houd Hem in ere !  
 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,  
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.  
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:  
houd Hem in ere ! 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 

gebed om de opening van de Schriften 
 

  –  onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing  O.T. Jeremia17 : 5 – 10 
 

zingen  psalm 1 : 1 en 2 
1. Gezegend hij, die in der bozen raad 
 niet wandelt, noch met goddelozen gaat, 

noch zich door spotters in de kring laat noden, 
waar ieder lacht met God en zijn geboden, 
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft 
en dag en nacht met zijn geboden leeft. 
 

2. Hij is een groene boom die staat geplant 
waar waterbeken vloeien door het land. 
Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten, 
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten. 
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt: 
het gaat hem wel in alles wat hij doet. 

 

evangelielezing  Lukas 6 : 27 – 38   met intro 11 – 26 
 
zingen  838 : 1 en 3  
1. O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd 
ons aan uw liefde geven. 
Laat ons het zout 
der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons uw woord bewaren, 
uw waarheid openbaren. 

 

3  Leer ons het goddelijk beleid 
der liefde te beamen, 
opdat wij niet door onze strijd 
uw goede trouw beschamen. 
Leg ons de woorden in de mond 
die weer herstellen uw verbond. 
Spreek zelf door onze daden 
van vrede en genade. 
 

verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
  



 
zingen  825 : 1 en 3 
1. De wereld is van Hem vervuld, 

die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 

 

3  Hij blies ons van zijn adem in. 
Hij, hemelhoog verheven, 
heeft ons in Adam een begin, 
één levensdoel gegeven: 
te wonen op zijn aarde, waar 
het goed is, goed om met elkaar 
in zijn verbond te leven. 

 

  –  onder het naspel  komen de kinderen terug  – 
 

  –  we gaan staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge  
 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 uw naaste als uzelf. 
g: AMEN. 
 

zingen  513 : 1 en 4 
1. God heeft het eerste woord. 

Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 

 

4. God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 

  –  we gaan zitten  – 
 

DIENST VAN HET ANTWOORD 
 

dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 

g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT, 
UW NAAM WORDE GEHEILIGD. 
UW KONINKRIJK KOME. 
UW WIL GESCHIEDE, OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL. 
GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD. 
EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN. 
EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING, 



MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE. 
WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
EN DE KRACHT EN DE HEERLIJKHEID 
IN EEUWIGHEID. AMEN. 

 
mededelingen 
 

inzameling van de gaven 
 eerste collecte: Diaconie 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud 
 

  –  we gaan staan  – 
 

slotlied  423 
1. Nu wij uiteengaan vragen wij God: 

ga met Uw licht voor ons uit! 
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe: 
Ga met God!  
Vaya con Dios en a Dieu! 

 

2. Voor wie ons lief zijn vragen wij God: 
ga met Uw licht vóór hen uit! 
Al onze vrienden wensen wij vrede: 
Ga met God!  
Vaya con Dios en a Dieu! 

 

3. Voor alle mensen op onze weg:: 
vrede en goeds in elk huis! 
Voor al wie kwamen onder dit dak: 
Ga met God!  
Vaya con Dios en a Dieu! 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 

g: AMEN         (de melodie staat in de standaard liturgie) 
 

orgelspel 


