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De VOORBEREIDING 

 
Orgelspel  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen, openleggen van de Bijbel 
 
Lied: Psalm 67: 1 

1. God zij ons gunstig en genadig 

Hij schenke ons ’t gezegend licht                                                                                                  

dat overvloedig en gestadig                                                                     

straalt van zijn heilig aangezicht:                                                        

opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde                                             

en tot U zich wend’,                                                                                

zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen                                            

van uw heil erkent. 

 

 
 
Stilte – Groet – Beginwoorden 
 
Lied 967: 1, 6 en 7 

1. Zonne der gerechtigheid, 

ga ons op in deze tijd, 

opdat al wat leeft de dag 

in uw kerk aanschouwen mag. 

Erbarm U, Heer. 

 

6. Laat ons zo uw heerlijkheid 

zien in deze donk're tijd, 

opdat wij nu en voortaan 

trouw U ter beschikking staan. 

Erbarm U, Heer. 

 

 

 



 

 

7. Alle eer en macht en kracht 

worde, Heer, U toegebracht; 

heel de mensheid stemme saam 

in de drieklank van uw naam. 

Erbarm U, Heer. 

 

 
Het THEMA van deze dienst: Voor niets gaat de zon op… 
 
Inleidende tekst: Energie in Ethiopië 
 
Lied 993: 1, 3 en 4 

1. Samen op de aarde,  
dat beloofde land,  
God zal ons bewaren,  
want Hij houdt in stand 
 

3. ’t Westen en het oosten, 
voor- en nageslacht, 
om zijn naam te troosten 
zijn zij aangebracht; 
 

4. om zijn naam te prijzen  
gaf Hij zon en maan,  
wijzen en onwijzen  
gunt Hij één bestaan. 
 

 
 
Tekst: Een rimpeling van hoop…Robbert Kennedy 
 
Smeekgebed en gebed bij de opening van de Schriften 
 
Lied 720: 1, 4 en 5  

1. Alleen te leven om te zwoegen,  

te zuchten voor de dag begint,    

gedreven door een heilig moeten,  

het is als najagen van wind. 

 

4. Alleen te leven om te dragen   

en nooit weer worden als een kind,   

altijd jezelf maar overvragen,    

ook dit is najagen van wind. 

 

 



 

 

5. Geniet het leven als een gave.   

Geen mens weet wat hij morgen vindt,   

Gods daden zijn niet na te meten:   

ook dit is najagen van wind. 

 

 
 
Korte tekst 
Lied 117-D,   

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: Genesis 1: 14 t/m 19 
 
Tweede Schriftlezing: Matthéüs 22: 34 t/m 40 
 
Gedicht van Henri Nouwen als derde lezing: Zolang er hoop is…  
Lied 458-A, twee keer 

a. Zuivere vlam, verdrijf met je licht  

de angsten van ons hart. 

 
 
Overdenking 
 
Lied 994: 1,3 en 4  

1. Voor hen die ons regeren, 
de hoofden van het land, 
bidden wij God de Here 
om ootmoed en verstand... 
dat zij bewaren hecht en recht 
al de getuigenissen, 
die ons zijn aangezegd. 
 
 
 



 
 

3. Wij bidden ook om vrede,  
de aftocht van geweld:  
Heer, dat wij niet vergeten,  
hoe Gij de namen telt,  
bewaar het land voor overmoed  
en voor het blinde razen,  
de stemmen van het bloed. 
 

4. O God, Gij moet regeren  
tegen het onverstand:  
wij dienen vele heren  
tot schade van het land.  
Gij zijt genade, uw bevel  
doet leven en vergeven,  
o God van Israël! 
 

 
De DIENST van GEBEDEN en GAVEN 

 
Gebeden en oecumenisch Onze Vader 
 
Mededelingen 
 
Aandacht voor de collectedoelen.  
1. ZWO 
2. Pastoraat en Eredienst 
3. Kosten 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: 978: 1 en 4. 

1. Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzeek're zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

 

 

 



 

 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 

 

 
 
Wegzending en Zegen, gezongen Amen 
 
 

 

 

 

 

 

 


