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THEMA: Onderweg naar morgen 
  



 
De VOORBEREIDING 

 
Muziek vóór de dienst:  
Carl Reineke: Andante Mesto e Lento 
P.I. Tschaikovsky: Altfranzösisches Lied  
J.B.Vanhall: Sonatine 
 
Welkom                                                                                                                                                                                                                         
Aansteken van de kaarsen, openleggen van de Bijbel 
 
We ZINGEN: Vrede voor jou. Mel. Lied 276.  
Vrede voor jou, hierheen gekomen, 
zoekend met ons om mens te zijn.  
Jij maar alleen, jij met je vrienden,  
jij met je last, verborgen pijn. 
Vrede, genade, God om je heen,  
vergeving, nieuwe moed,  
voor jou en iedereen. 
 
U die ons kent, U die ons aanvoelt,  
U die de hele wereld draagt: 
kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt,  
tijd om te leven, kans om te zijn,  
een plek om nu en ooit,  
gezien, aanvaard te zijn.  
 
Stilte - Beginwoorden - Groet 
v: Onze hulp is: de Naam van 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. 
v: De Heer is met u allen. 
A: Zijn vrede is met u.    
 
We ZINGEN Lied: 216: 1 en 3. 
Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door.  
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,  
beide ontspringen nieuw aan het woord.  
 
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,  
licht dat ooit speelde waar Eden lag.  
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag.  
 



Smeekgebed, afgesloten met het uitspreken van: 
Heer, ontferm U - Christus ontferm U - Heer ontferm U  
 
Korte tekst 
 
We ZINGEN Lied 218: 1,3 en 5. 
Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.   
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.     
 
Dank U dat alle vogels zingen,  
dank U voor elke bloem in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei.  
 
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 bij de opening van de Schriften 
Moment met / voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: Matthéüs 6: 28 t/m 34 
 
We ZINGEN Lied 981: 1, 2 en 3. 
Zolang er mensen zijn op aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft. 
   
Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus’ Naam.  
 
Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
en al mijn dagen zijn geteld.  
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 17: 11 t/m 19  
 
 



We ZINGEN Lied 981: 4 en 5. 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,  
Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, 
zijn lichaam is het levend brood. 
 
Daarom moet alles U aanbidden, 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
 
Overdenking  
 
Muzikaal intermezzo: Moonlight (Maanlichtnacht),  
een Oekraïens  volksliedje,  
opgedragen aan het dappere Oekraïense volk 
in deze moeilijke tijden.    
 

De DIENST van het ANTWOORD 
 
Geloofsbelijdenis 
 
We ZINGEN: Dit is de dag - Opwekking 32. 
Dit is de dag, dit is de dag      
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.    
Wees daarom blij, wees daarom blij     
en zing verheugd en zing verheugd.     
Dit is de dag die de Heer ons geeft.     
Wees daarom blij en zing verheugd.     
Dit is de dag, dit is de dag      
die de Heer ons geeft.         
 
Gebeden en: Onze Vader Verborgen (hardop gebeden) 
 
Onze Vader Verborgen   
uw Naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde   
uw wil geschiede, een wereld 
met bomen tot in de hemel,   
waar water schoonheid, en brood 
gerechtigheid is, en genade  
waar vrede niet hoeft bevochten 
waar troost en vergeving is   
en mensen spreken als mensen 
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd 
nooit één mens meer gemarteld,   



niet één mens meer geknecht.                                                                                                                     
Doof de hel in ons hoofd   
leg uw woord op ons hart 
breek het ijzer met handen   
breek de macht van het kwaad.                                                                                                                              
Van U is de toekomst  -  kome wat komt. 
 
Mededelingen 
Aandacht voor de collectedoelen 
 
We ZINGEN ons slotlied: 978: 1,3 en 4. 
Aan U behoort, o Heer der heren,   
de aarde met haar wel en wee,    
de steile bergen, koele meren,     
het vaste land, d’ onzeekre zee.    
Van U getuigen dag en nacht.    
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.  
 
Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 
Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan 
 met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.  
 

Wegzending en Zegen, gesproken Amen 
 
Muziek: H.Hofmann: Auf zur Jagd  

 

 


