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De VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen, openleggen van de Bijbel 
 
Lied: Psalm 84: 1 en 6 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 

het huis waar Gij uw naam en eer, 

hebt laten wonen bij de mensen. 

Hoe brand ik van verlangen om, 

te komen in uw heiligdom. 

Wat zou mijn hart nog liever wensen, 

dan dat het juichend U ontmoet, 

die leven zijt en leven doet. 

 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 

 
Stilte - Beginwoorden – Groet 
 
Lied 218: 1, 3 en 5  

1. Dank U voor deze nieuwe morgen,  

dank U voor elke nieuwe dag.   

Dank U dat ik met al mijn zorgen  

bij U komen mag. 

 

 

 

 

 



3. Dank U dat alle vogels zingen,  

dank U voor elke bloem in bloei. 

Dank U voor zoveel goede dingen, 

dank U dat ik groei.  

 

4. Dank U voor steun in moeilijkheden,  

altijd ziet U naar mensen om. 

Dank U voor vrienden en voor vreemden  

die ik tegenkom. 

 

5. 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.   

 

 
 
Smeekgebed en gebed bij de opening van de Schriften,  
afgesloten met het ZINGEN van:  
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! 

 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 

 
Korte tekst 
Lied 487: 1 en 3 

1. Eer zij God in onze dagen,  

eer zij God in deze tijd.  

Mensen van het welbehagen,  

roept op aarde vrede uit.  

Gloria in excelsis Deo,  

gloria in excelsis Deo. 

 

3. Lam van God, Gij hebt gedragen,  

alle schuld tot elke prijs,  

geef in onze levensdagen,  

peis en vreê kyrieleis.  

Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. 

 

 
 

De DIENST van het WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen 
  
Eerste Schriftlezing: Ezechiël 47: 1 t/m 7 



Lied 910: 1 en 4 
1. Soms groet een licht van vreugde 

de christen als hij zingt: 

de Heer is ‘t die met vleugels 

van liefde hem omringt. 

Loopt alles ons ook tegen, 

Hij zal ons ‘t goede doen, 

Hij geeft na donk're regen 

een mild en klaar seizoen. 

 

4. Al zal geen wijnstok dragen, 

geen vijgenboom zijn vrucht, 

al ligt het veld te klagen 

onder een lege lucht, 

God doet zijn hand toch open, 

zijn lof krijgt stem in mij. 

Daar ik op Hem mag hopen, 

ben ik alleen maar blij. 

 
 
Tweede Schriftlezing: Efeziërs 3: 14 t/m 21 
 
Lied 339-A 

 U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, 

o Zoon, o heilige Geest 

in alle eeuwen der eeuwen. 

 
Uitleg en Verkondiging  
 
Lied 756: 1, 4, 5 en 8 

1. Laat komen, Heer, uw rijk, 

uw koninklijke dag, 

toon ons uw majesteit, 

Messias, uw gezag! 

 

4. Zal ooit een dag bestaan 

dat oorlog, haat en nijd 

voorgoed zijn weggedaan, 

in deze wereldtijd? 

 

5. Dat alle tirannie  

eens zal geleden zijn? 

O sabbat Gods! En zie,  

dan zal het vrede zijn. 



 

8. De nacht is als een graf, 

ontij heerst in het rond. 

Kom van de hemel af, 

o Ster van Gods verbond! 

 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 150-A: 1 en 4 

1. Geprezen zij God! Gij engelenkoor 

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om Zijn Woord! 

Gij hemelen, loof Hem Wiens hand alles schiep, 

Die allen daarboven tot dankzegging riep. 

 

4. Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

 
 

De DIENST van GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden, per voorbede en na de stilte afgesloten met:  
v: Zo bidden wij zingend:  
A: Gezang 458-A 
 Zuivere vlam, verdrijf met je licht 

de angsten van ons hart… 
 

 
Stilte 

 

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 

 

inzameling van de gaven 

 eerste collecte:  ZWO 

 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 

 derde collecte:   Klein onderhoud kerkgebouw 

We ZINGEN Lied 568-A, drie maal. 
1. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: 418: 1 en 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. 

 

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 


