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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 
 
 –  de gemeente gaat staan – 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 
Aanvangspsalm: Psalm 66: 1 en 7 

1. Breek, aarde, uit in jubelzangen,  
Gods glorierijke naam ter eer.  
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel d' aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 
 

7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 
 

 
groet 
v.: de Heer is met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
beginwoorden 
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 ZINGEN Lied 217: 1 en 3.   

1. De dag gaat open voor het woord des Heren,  
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen. 



 
3. Door U geschapen om uit U te leven;  

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst. 
 

 
 
 –  de gemeente gaat zitten – 
 
kyrië  
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
      …. gebed…. 
We ZINGEN: Ontferm U, Heer, naar de maat van uw liefde etc.  
Korte tekst 
We ZINGEN: Lied 66-A. 

1. Jubilate Deo 
Jubilate Deo 
Al-le-lu-ia 

 
 

De DIENST van het WOORD 
 
We ZINGEN als gebed bij de opening van de Schriften: Lied 274: 1 en 3. Mel. Lied 247  

1. Wij komen hier ter ere van uw naam  
rond de verhalen die geschreven staan,  
wij schuilen weg als vogels in het riet  
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
 

3. Wij zingen samen van uw gloria,  
dank voor het leven, dank U voor elkaar,  
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,  
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 

 
 
Moment met / voor de kinderen 
 
 –  onder orgelspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
Eerste Schriftlezing: Exodus 20: 1 t/m 17 
 
We ZINGEN: Lied 838: 1 en 2.  

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 
 



2. Maak ons volbrengers van dat woord,  
getuigen van uw vrede,  
dan gaat wie aarzelt met ons voort,  
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan  
tot allen die ons verre staan  
en laat ons zonder vrezen  
de minste willen wezen. 
 

 
Tweede Schriftlezing: Johannes 13: 31 t/m 35 
 
We ZINGEN: 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. 

 
 
Uitleg en Verkondiging 
 
We ZINGEN: Lied 908: 1en 2. 

1. Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom. 

 
 
 – onder het naspel komen de kinderen terug  – 
  



 
– we gaan staan – 

 
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 
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 568-A, drie keer.   

1. Ubi caritas et amor 
Ubi caritas et amor 
Deus ibi est 
Deus ibi est 

 
– we gaan zitten – 

 
 

De DIENST van het ANTWOORD 
 
dankgebed – voorbeden - stil gebed - oecumenisch Onze Vader  
 
mededelingen  
aandacht voor de collectedoelen 
 eerste collecte:  ZWO/Nigeria 
 tweede collecte:  pastoraat en eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw 
 
 –  de gemeente gaat staan – 
 
 
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 418: 1 en 3. 

1. God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U één, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 
 
 
 
 



3. Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 

 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:  ……………………. 
 
g: 
 
 
 
We ZINGEN Lied 708: 1 en 6.      

1. Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik van duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.  
Een prinse van Oranje  
ben ik vrij onverveerd,  
den koning van Hispanje  
heb ik altijd geeerd.  
 

6. Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God, mijn Heer!  
Op U zo wil ik bouwen,  
verlaat mij nimmermeer!  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar te aller stond,  
de tirannie verdrijven  
 

 
 
Orgelspel 
 


