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De VOORBEREIDING 

  
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst    
  
Woord van welkom  
Aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel   
 
Lied: Psalm 8: 1, 3 en 4 

 1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 
machtige God, Gij die uw majesteit 
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 

3. Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 
de maan, de duizend sterren die daar branden, 
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt ? 
 

4. Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 
Gij doet hem heersen over zee en land, 
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand. 
 

 

Groet en Beginwoorden 
 
Lied 8A: 1, 3, 4 en 6 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is  
uw naam in de geschiedenis,  
op heel de aarde, wijd en zijd.  
De hemel zingt uw majesteit.  
 

3. Zie ik uw sterren in de nacht,  
die hemelhoog geschapen pracht,  
wat is dan niet het mensenkind  
dat Gij het kent en zo bemint.  
 

4. Geen sterrenhemel houdt hem klein;  
de mens mag vorst der aarde zijn.  
Gij kroont hem als uw bondgenoot  
en maakt hem bijna goddelijk groot. 



 
 
 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is  
uw naam in de geschiedenis,  
want op de aarde is wijd en zijd  
het mensenkind uw majesteit. 
 

 

  
Gebed: smeekgebed en gebed bij de opening van de Schriften,  
uitlopend op 
v: Zo bidden wij zingend… 
A: Ontferm U, Heer,…     Ontferm U toch… 
Korte tekst 
 
Lied: Psalm 89: 1 en 7 

1. Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied  
des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
Mijn mond verkondigt, Heer, aankomende geslachten  
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,  
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
 

7. Hoe zaling is het volk dat U de lofzang zingt,  
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt. 
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden. 
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,  
zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,  
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen. 
 

 
De DIENST van het WOORD 

 
Moment met / voor de kinderen, evt. kindernevendienst   
  
Eerste Schriftlezing: Psalm 116: 12 t/m 19 
 

Lied: Psalm 116: 1 en 3  
1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer 

nam, toen ik riep, met toegenegen oren 
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer. 
 

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,  
Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
 

 

  



 
 
 
 
Tweede Schriftlezing: Lucas 17: 1 t/m 10 
 
Lied 976: 1 en 3  

1. Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 

3. Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin. 
Om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in.  

 
 
Overdenking  
 
 
Lied 835: 1 en 4 

1. Jezus, ga ons voor, 
deze wereld door 
en U volgend op Uw schreden, 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan Uw hand, 
naar het vaderland. 
 

4. In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij, 
met Uw troost en met Uw zegen, 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op Uw tijd, 
in Uw heerlijkheid. 

 

  
De DIENST van GEBEDEN en GAVEN  

  
Geloofsbelijdenis 
 
Lied: Psalm 105: 1 en 3 

1. Looft God den Heer, en laat ons blijde 
zijn glorierijke naam belijden. 
Meldt ieder volk en elk geslacht 
de wonderen die God volbracht. 
Gij die van harte zoekt den Heer, 
verblijdt u, geeft zijn naam de eer. 
 
 



 
 

3. God, die aan ons zich openbaarde, 
regeert en oordeelt heel de aarde. 
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham zijn vrind 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 

dankgebed - voorbeden - stil gebed - lofprijzing  
 

mededelingen  
 

aandacht voor de collecten:  
eerste collecte: ZWO 

tweede collecte:  pastoraat en eredienst  
derde collecte: klein onderhoud gebouwen  
 

Lied 568A: Ubi Caritas, drie maal   
1. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 
 

  
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: 422 geheel 

1. Laat de woorden 
die wij hoorden 
klinken in het hart: 
laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten, 
hoe Gij tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
‘t vuur dat Gij ontsteekt. 
 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat, door zo te leven, 
hier uw rijk begint. 
 

 
 

Wegzending en Zegen, gezongen AMEN  
  
Orgelspel  
 


