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DIENST VAN HET VOORWOORD 
 
orgelspel 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel 
 
 - de gemeente gaat staan – 
 
aanvangspsalm:   24: 1 en 2 

1. De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daar in wonen. 
Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan  
om Gods volmaakte macht te tonen 
 

2. Wie is de mens die op zal gaan  
en voor Gods heilig aanschijn staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt,  
zijn hart en handen zuiver houdt  
van kwade trouw en valse eden. 
 

moment van stilte 
 
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 
 
drempelgebed    
 
vervolg  aanvangspsalm  24: 3 

3. God is hem zegenrijk nabij,  
in ’t recht des Heren wandelt hij,  
de God des heils zal hem verblijden. 
Een nieuw geslacht gaat op in ’t licht  
en zoekt des Heren aangezicht,  
Jakob, het volk dat Hij zal leiden. 



 
 
 - de gemeente gaat zitten – 
 
kyrië  
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen 
 voor de nood van de wereld 
 en laten wij zijn Naam prijzen,  
 want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
 
v: …………… zo bidden wij de Heer (één of meerdere keren) 
 
g: Ontferm U Heer naar de maat van Uw liefde!    
    Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!      

 
 

glorialied  117a: 1 en 2 
1. Gij volken loof uw God en Heer  

wil Hem het loflied zingen.  
Laat de fonteinen van zijn eer  
in ieder hart ontspringen,  
omdat Hij u verkoren heeft,  
omdat Hij u genade geeft,  
door Christus, halleluja. 
 

2. Hoe groot is zijn barmhartigheid  
voor allen allerwege,  
zijn waarheid en zijn tederheid  
als overvloed van regen.  
Zijn liefde duurt in eeuwigheid  
en geeft om niet de zaligheid.  
Zing, zing Hem, halleluja. 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 
schriftlezing: 1 Samuël 1: 1-20   
 
zingen 152: 1, 6 en 10 
1. Mijn hart verheugt zich zeer  

en roemt in God, de Heer.  
Hij doet mij ’t hoofd opsteken.  
Hij heeft mijn eer gered.  
Ik kan vrijmoedig met  
al wie mij hoonde spreken. 
 

6. Een vrouw die wordt gesmaad  
om haar vergeefse staat  
krijgt rijke kinderzegen.  
Maar wie zich heeft beroemd,  
daar men haar moeder noemt,  
staat eenzaam en verlegen. 
 



10. Des Heren woord beslist  
der volken oude twist.  
De laatsten worden eersten.  
Mijn hart verheugt zich zeer,  
en roemt in God, de Heer.  
Zijn vredevorst zal heersen. 
 

 
 
schriftlezing:  Lucas : 10: 38-42 
 
zingen:  738: 1 en 4                   of alternatief:  lied 313 :  1 en 5 
1. Kom zing het lied van Eva,  

de bron vol levenskracht,  
en zing het lied van Sara  
die moeder wordt en lacht  
en zing het lied van Hanna  
die God bestormt met haar gebed  
en zing omdat Maria Gods  
woord ter wereld brengt. 

1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezich 

4. Kom zing het lied van Anna  
die uitziet naar het kind  
en zing het lied van Marta  
die Jezus volgt en dient  
en zing van de Maria’s  
die steeds hem hebben bijgestaan  
en op de hemelbruiloft    
aan Jezus’ tafel gaan. 

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist'ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen 892 

1. Niet in ’t geweldige geluid  
van stormwind die de rotsen breekt  
is het uw stem die tot ons spreekt. 
De stormen trekken voor U uit. 
 

2. En ook wanneer de diepte trilt  
en de aarde sidddert als een riet,  
is het in deze beving niet  
dat Gij U openbaren wilt. 
 

3. Niet in het alverblindend licht  
van vuur, niet in de vlammengloed  
is het dat Gij wilt zijn ontmoet  
en vinden wij uw aangezicht. 

4. Maar als de koelte om ons staat  
en een zacht suizen ons vervult,  
weten wij dat Gij komen zult,  
en wij omwinden het gelaat. 
 

 



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 de naaste als uzelf. 
g: AMEN 
 
zingen 310: 1 en 2 

1. Eén is de Heer, de God der goden, 
wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 

2. Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!  
 

 
 -  de gemeente gaat zitten  - 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
 
dankgebed – voorbeden – stil gebed 
 
gebed in stilte   
 
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:  ZWO 
 tweede collecte:  Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: klein onderhoud   
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
 
- de gemeente gaat staan – 
 
slotlied 418: 1, 2, 3. 

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

2. Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen   
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen,   
vruchtbaar in de Heer.  
 

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

 
  
 

HEENZENDING EN ZEGEN 

v:…..   

 

 
 

Uitleidend orgelspel 

 


