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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 
–  de gemeente gaat staan  – 

 

DIENST VAN HET VOORWOORD 
 

aanvangspsalm  92: 1 
1. Waarlijk, dit is rechtvaardig 

dat men den Heere prijst, 
dat men Hem eer bewijst: 
zijn naam is eerbied waardig. 
Wij loven in de morgen 
uw goedertierenheid, 
ook als de nacht zich spreidt 
houdt ons uw hand geborgen. 
 

 
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:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
 

drempelgebed 
Verborgen licht, stilte die ons zoekt, 
die ons hart opent en ruim maakt. 
Wees in ons kracht, hoop en warmte. 
En wijs ons de weg door uw Geest, 
Die ons levend maakt. Amen 
 

vervolg aanvangspsalm 92: 7 en 8  
7. Zoals de cederbomen  

hoog op de Libanon, 
staan bij de levensbron 
de nederige vromen. 
Die in Gods huis geplant zijn,  
zij bloeien in Gods licht 
als palmen opgericht. 
Hun lot zal in zijn hand zijn. 
 



 
8. Zij zullen vruchten dragen 

voor 's Heeren heiligdom 
tot in hun ouderdom,  
tot in hun grijze dagen. 
Welsprekend is hun leven: 
God is hun heil, hun rots ! 
Ik loof de daden Gods, 
zijn recht is hoog verheven. 
 

 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 

kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld, en laten wij 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: Lied 864: 1, 3 en 4  

1. Laat ons de Heer lofzingen,  
juicht, al wie bij Hem hoort!  
Hij zal met trouw omringen  
wie steunen op zijn woord.  
Al moet ge hier ook dragen  
veel duisternis en dood,  
gij hoeft niet te versagen,  
Hij redt uit alle nood. 
 

3. Zou ooit een vrouw vergeten  
't kind dat zij in zich droeg,  
er niet van willen weten,  
wanneer het naar haar vroeg?  
Al zou u ook begeven  
uw moeder vroeg of laat,  
de Heer zweert bij zijn leven,  
dat Hij u niet verlaat. 
 

4. Daarom dan niet versagen,  
maar moedig verder gaan!  
De Heer doet redding dagen,  
Hij trok uw lot zich aan.  
Wie lijdt, God zal het merken,  
't is alles Hem bekend;  
Hij zal zijn kindren sterken  
met woord en sacrament.  
 

 
  



 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 

 

schriftlezing Genesis 18: 20 t/m 33 
 
zingen  Psalm 102, 1, 6 en 8 

1. HEER, hoor mijn gebed, laat blijken  
dat mijn klachten U bereiken.  
Hul U niet in duisternis  
nu 't mij bang te moede is.  
Luister, luister naar mijn klagen,  
want ik roep U alle dagen.  
Hoor mij, HEER, wil antwoord geven,  
help mij haastig, red mijn leven. 
 

6. Gij, Heer, troont te allen tijde, 
steeds zal men uw naam belijden 
van geslachte tot geslacht. 
Gij zult opstaan in uw kracht. 
Gij zult ons verlossing schenken, 
Sion eindelijk gedenken. 
Tijd is 't voor uw grote daden, 
eindelijk tijd voor uw genade. 
 

8. Ja, God wendt zich tot het klagen  
van wie Hem om bijstand vragen,  
heeft hun bidden niet veracht.  
Zegt het aan het nageslacht.  
Laat het worden opgeschreven,  
zodat zij, die later leven,  
lezen van zijn gunstbewijzen  
en de eeuwen door Hem prijzen. 
 

 

schriftlezing Lucas 11: 1 t/m 13 
 
 

zingen Lied 995: 1 en 2 
1. O Vader, trek het lot U aan  

van allen die door U bestaan.  
Gij die geen stenen geeft voor brood,  
wees met uw kinderen in nood;  
en stil, God die rechtvaardig zijt,  
de honger naar gerechtigheid. 
 

2. O Vader, trek het leed U aan  
van allen die met ons bestaan.  
Gij hebt gezegd: geef gij hun brood,  
doe ons hun naasten zijn in nood,  
opdat zij weten, wie Gij zijt:  
de God van hun gerechtigheid. 
 

 
 



 
 
verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 
 

zingen Lied 664: 1, 2, 3 
1. Naam van Jezus, nu verheven  

boven alle namen uit, 
om een leidsman ons te geven 
die in alle waarheid leidt. 
Wees verborgen in ons midden, 
leer ons bidden, 
geef uw zegen wijd en zijd! 
 

2. Wanneer zult Gij weer verschijnen?  
Komt het vragen nog te vroeg? 
Kent de herder nog de zijnen 
sinds hij eens de wolven sloeg? 
Leid ons in de ware vrijheid, 
uw nabijheid, 
wolk en vuur zijn niet genoeg. 
 

3. Overal wordt U gebeden 
om het Rijk dat komen gaat.  
Laat het zichtbaar zijn beneden, 
geef een nieuwe dageraad. 
Woord van God, maak deze aarde 
tot een gaarde 
waar de boom des levens staat! 

 
– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 

 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 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 Lied 344: 1, 2 en 3 

1. Wij geloven één voor één  
en ook samen:  
de Heer is God en anders geen.  
Amen, amen. 

 
 
 



 
 
 

2. Wij geloven in de naam  
Jezus Christus,  
gestorven en weer opgestaan.  
Halleluja! 

 
3. Wij geloven dat de Geest  

ook nog heden  
de wereld en onszelf geneest.  
Vrede, vrede 
 

 
– de gemeente gaat 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 van het kerkgebouw 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied 423: 1, 2 en 3 
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 à 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 à 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 à Dieu! 
 

 
 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 

 
 

 
 
 

Uitleidend orgelspel 

 
 


