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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 130, 1-2  
1. Uit diepten van ellende 

roep ik tot U, o Heer. 
Gij kunt verlossing zenden, 
ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oor zich neigen 
tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, 
red mij, o Here, red. 
 

2. Zoudt Gij indachtig wezen  
al wat een mens misdeed,  
wie zou nog kunnen leven  
in al zijn angst en leed? 
Maar Gij wilt ons vergeven,  
Gij scheldt de schulden kwijt,  
opdat wij zouden vrezen  
uw goedertierenheid. 
 

 
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 130, 3-4 
3. Ik heb mijn hoop gevestigd  

op God de Heer die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig  
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht. 
 

4. Gij al Gods bondgenoten,  
ziet naar zijn toekomst uit! 
De Heer is vast besloten,  
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding;  
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding  
van onrecht en van schuld. 
 

 
 

–  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!  
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
Glorialied 413 
1 Grote God, wij loven U 

Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U, 
En bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
Blijft Gij ook in eeuwigheid. 
 

2. Alles wat u prijzen kan, 
U, de eeuw'ge, Ongeziene, 
Looft Uw liefd' en zingt er van! 
Alle Eng'len, die U dienen, 
Roepen U nooit lovensmoe: 
"Heilig, heilig, heilig" toe! 
 

3. Heer, ontferm U over ons, 
Open Uwe Vader armen, 
Stort Uw zegen over ons, 
Neem ons op in Uw erbarmen! 
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan 
Laat ons niet verloren gaan! 
 



 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 

gebed om de opening van de Schriften 
 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 

schriftlezing  2 Koningen 5, 14-17 
 

zingen Lied  113 
1. Prijs, halleluja, prijs de Heer,  

gij ’s Heren knechten, immermeer  
moet ’s Heren naam gezegend wezen.  
Van waar de zon in ’t oosten straalt,  
tot waar ze in ’t westen nederdaalt,  
zij ’s Heren grote naam geprezen. 
 

2. Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren ? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 
 

3. Wie onderligt in stof en slijk,  
maakt God aan edelen gelijk.  
Hij geeft een vrouw haar diepst verlangen.  
Hij zegent die onvruchtbaar scheen,  
met bloei van kinderen om haar heen.  
Prijs Hem, de Heer, met lofgezangen. 
 

 

schriftlezing Lucas 17, 11-19 
 

zingen lied 325 
1. Dat woord, waarin ons richting werd gegeven, 

dat onze gang bepaald heeft bij het leven, 
dat in ons zwijgt en waakt en weet, 
de wereld trouw in lief en leed, 
dat ons de dood doet tegengaan: 
dat was bij God, van meet af aan. 
 

2. Alleen was God in stilte ongebroken,  
volmaakt zichzelf, onnoembaar, onweersproken.  
Toen heeft Hij in zijn hart gehoord  
de klank en aandrift van dat woord.  
Nog voor Hij enig mens gewon,  
nog voor het opgaan van de zon. 
 

3. Dat woord stond Hem met raad en daad terzijde, 
toen Hij het licht de zee, de aarde spreidde. 
Het werd zijn liefste gezellin, 
het spreekt Hem moed en liefde in, 
opdat niet ooit zijn hart bezwijkt, 
zijn naam van deze wereld wijkt. 
 

 



 

 
 
 
verkondiging 
 

meditatief orgelspel 
 

zingen lied 361, 1, 2, 4 en 5  
1. Er heeft een stem gesproken, 

de Heer was daar! 
Antwoord Hem vastbesloten, 
sta voor Hem klaar! 
 

2. Behoud het woord, de gaven,  
met wakkere zin;  
volhard uw taak te dragen  
en leef daarin! 
 

4. Het woord, van God gegeven, 
brengt ommekeer, 
het voedt ons in het leven, 
is vol verweer. 
 

5. Leer ons eenvoudig leven 
niet afgeleid. 
Wie zich aan Hem wil geven 
sta steeds bereid. 
 

 
 

– 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 310, 1 en 3 
1. Eén is de Heer, de God der goden, 

wie buigt voor beelden wordt misleid. 
Ga op de weg van zijn geboden – 
er is geen god die zo bevrijdt! 
 

3. Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind.  
 



 
 

 
– 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 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied 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. 

 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
g: AMEN (de melodie staat in de standaardliturgie) 

orgelspel 


