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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 33, 5-6  
5. Van waar Hij woont, in 't licht verheven, 

ziet God op deze aarde neer. 
Al wat door mensen wordt bedreven, 
een open boek is 't voor de Heer. 
Woord voor woord te lezen / is voor Hem hun wezen, 
want Hij vormt hun hart. 
Wat zij ook verzinnen, / heimelijk beginnen, 
wordt door Hem ontward. 
 

6. Geen vorst, al gordt hij zich ten strijde, 
geen legermacht behoudt het veld. 
God zal de nederlaag bereiden 
aan hen die bouwen op geweld. 
Zij die zich vermeten, / hoog te paard gezeten, 
bijten in het zand. 
Nederlaag en zege / zijn alleen gelegen 
in des Heeren hand. 
 

  
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 
 

vervolg aanvangspsalm 33, 7-8 
7. Heil hem, die hoopt in vrees en beven 

op Gods genadig aangezicht. 
Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, 
God houdt het oog op hem gericht. 
Ja, Hij kent de zijnen, / Hij laat niet verkwijnen 



 
 
wie zijn hulp verbeidt. 
Koninklijk van gaven / wil de Heere laven 
wie ontbering lijdt. 
 

8. Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heil'ge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 

–  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! 
 
Gloria  lied 968, 1,3,5 
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. 
 

3. Al heeft men haar geteisterd,  
al wordt zij onderdrukt,  
door dwalingen verbijsterd,  
door strijd uiteengerukt,  
de stem der martelaren  
roept uit: O Heer, hoe lang?  
De nacht is volg gevaren,  
de morgen vol gezang. 
 

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. 
 

 



DIENST VAN HET WOORD 
 

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

 

schriftlezing  Hebreeën 11: 1-2.8-19 
 

zingen Lied  981, 1-4 
1. Zolang er mensen zijn op aarde 

zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft 
 

2. Zolang de mensen woorden spreken, 
zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
wij danken U in Jezus’ naam. 
 

3. 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. 
 

4. 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 
 

 
schriftlezing Lucas 12: 32-40 
 

zingen lied 718 
1. God die leven  

hebt gegeven in der aardeschoot,  
alle vrucht der velden                                                                                                         
moeten we_U vergelden,                                                                                                  
dank voor ’t dagelijks brood. 
 

2. Niet voor schuren,                                                                                                               
die niet duren,                                                                                                                     
gaf Gij vruchtbaarheid,                                                                                                       
maar opdat op aarde,                                                                                                         
in uw goede gaarde,                                                                                                           
niemand honger lijdt. 
 

3. Maar wij rijken,                                                                                                                    
ach wij blijken                                                                                                                      
hard en onverstoord.                                                                                                          
Open onze oren,                                                                                                                  
Heer, opdat wij horen                                                                                                        
’t roepen aan de poort. 
 

4. Wil dan geven,                                                                                                                     
dat ons leven                                                                                                                        
zelf ook vruchtbaar zij.                                                                                                       
Laat in goede daden                                                                                                          
’t woord van uw genade                                                                                                    
opgaan, sterk en vrij. 



 
 
verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen lied 965 
1. Heer, stuur zelf het schip der kerk.  

Sterk is wind en tegenstroom  
en dat vindt de vijand schoon,  
die spot  
met U en uw gebod. 

2. God, houd zelf uw naam in eer.  
Weer met macht de wolf die snood  
in de nacht uw schapen doodt.  
Vergaar  
uw kudde bij elkaar. 

3. Help dat hoogmoed ons niet scheidt.  
Leid ons naar elkander heen,  
maak ons waar en maak ons één:  
dan stijgt  
een lied dat nooit meer zwijgt. 
 

 
– 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 971 
1. Zing een nieuw lied voor God de Here 

en wees van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus’ kerk 
 

2. God wil aan ons telkens weer tonen 
dat Hij genadig is en trouw. 
Dat Hij met ons samen wil wonen, 
geeft ons de moed voor dit gebouw. 
Maar niet met steen en hout alleen 
is ’t grote werk gedaan. 
’t Zal om ons zelve gaan. 
 



3. De Heil’ge Geest geeft taal en teken 
Christus deelt al Zijn gaven uit. 
De Vader Zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij en maak ons vrij 
in dit Uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom. 

 
– 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 kerkgebouw 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied lied 320, 1-3, 5  
1. Wie oren om te horen heeft,  

hore naar de wet die God hem geeft:  
hore naar de wet die God hem geeft:  
gij zult geen vreemde goden,  
maar Mij alleen belijden voortaan.  
Hoor, Israël, mijn geboden. 
 

3. Biedt uw naaste de helpende hand, 
spijzigt de armen in uw land, 
een woning wilt hen geven. 
Het tweede gebod is het eerste gelijk; 
doet dit, en gij zult leven. 
 

5. De liefde spreekt haar eigen taal, 
alle kwaad bedekt zij duizendmaal 
vergeef al wie u griefde. 
Dit lied zal in de lucht opgaan,  
maar blijve in ons de liefde. 



HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 

 
 

 
 
 

Uitleidend orgelspel 

 
 
 


