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De VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen, opleggen van de Bijbel 
 
Lied: Psalm 99: 1 en 8 

1. God is Koning, Hij / sticht zijn heerschappij. 

Volken, hoort zijn stem. / Buigt u, beeft voor Hem, 

die met macht gekroond / op de cherubs troont. 

Aarde, word bewogen, / beef voor zijn vermogen. 

 

8 Maakt Hem nu tezaam / groot, verheft zijn naam. 

Buigt u voor Hem neer, / Hij is onze Heer, 

die met macht gekroond / op de Sion troont. 

Houdt Hem hoog in ere ! / Heilig is de Heere. 

 

 
Stilte - Beginwoorden – Groet 
 
Lied 288 

 Goede morgen, welkom allemaal. 

ik met mijn en jij met jouw verhaal, 

Lachen, huilen, vrolijkheid en pijn, 

alles mag er zijn. 

God ik vraag U kom in onze kring. 

Wees er bij wanneer ik bid en zing. 

Ik met mijn en U met uw verhaal, 

verteld in mensentaal. 

 
 
Smeekgebed en gebed bij de opening van de Schriften,  
afgesloten met het ZINGEN van:  
Ontferm U, Heer,… 
Ontferm U toch… 
 
Korte tekst 
 



 
 
Lied 117-D, drie maal 

1. Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum. 

               Laudate omnes gentes, 

               Laudate Dominum. 

                               Laudate omnes gentes, 

                               Laudate Dominum. 

 
 

De DIENST van het WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen 
  
Eerste Schriftlezing: Jozua 1: 1 t/m 9 
 
Lied 316: 1 en 4 

1. Het woord dat u ten leven riep 

is niet te hoog, is niet te diep 

voor mensen die 't zo traag beamen. 

Het is een teken in uw hand, 

een licht dat in uw ogen brandt. 

Het roept u dag aan dag bij name. 

 

4. Het woord van liefde, vrede en recht 

is in uw eigen mond gelegd, 

is in uw eigen hart geschreven. 

Rondom u klinkt de stem van God: 

vrijspraak, vertroosting en gebod, 

vlak voor u ligt de weg ten leven. 

 

 
Tweede Schriftlezing: Efeziërs 1: 3 t/m 23 
 
Lied 908: 1, 2 en 7 

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. 
 

7. Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 

Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen;  

ik heb U lief, ook in de nood. 

Ik heb U lief, o schoonste licht,  

gezegend Aangezicht! 

 

 
Uitleg en Verkondiging  
 
Lied 968: 1 en 2 

1. De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 

2. Door God bijeen vergaderd,  
één volk dat Hem behoort,  
als kinderen van één Vader;  
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege  
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen,  
één brood is aller spijs. 
 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 968: 4 en 5 

4. In 't woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 
als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 
 



5. Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 

 
De DIENST van GEBEDEN en GAVEN 

 
Gebeden en oecumenisch 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 
 
Aandacht voor de collectedoelen.  
 
We ZINGEN Lied 568a, drie maal. 

1. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: 416: 1 en 3. 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met Zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 



 

 

HEENZENDING EN ZEGEN 

v:…..   

 

 
 

 

 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

We gaan zitten.  
 
Kort woord door de voorganger 
 
We gaan staan en ZINGEN Lied 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! 

 

 
 


