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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  Psalm 119 vers 16 en 17 

16. Stort over mij uw goedertierenheid, 
uw heil, naar uw belofte mij gebleken, 
opdat ik waar men smaadt en mij bestrijdt, 
mijn zaak bepleite en in vrijheid spreke. 
Gij weet dat ik uw ordening verbeid, 
neem van uw knecht niet weg uw taal en teken. 
 

17. Neem van mijn mond het woord der waarheid niet. 
Gij moet uw wil en wet mij openbaren. 
Mijn hart gaat uit naar wat Gij mij gebiedt, 
altoos en immer zal ik dat bewaren. 
Gij maakt ruim baan voor wie uw wet ontziet. 
Ik volg uw licht, daar zal ik wel bij varen. 
 

 
 
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: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed  

–  de gemeente gaat zitten  – 
 
Korte inleiding n.a.v. Esther C vers 2 / Psalm 119 vers 41.42.46.47 
 
 
 



 
 
 
vervolg aanvangspsalm  Psalm 119 vers 18 en 21 

18. Ook zal ik zonder schaamte en vrijuit 
voor koningen en allen die regeren 
spreken van uw onwankelbaar besluit, 
roemen de wijze lering van de Here. 
Ik strek mijn hand naar uw geboden uit, 
die heb ik lief en die zal ik begeren. 
 

21. De wet, o Heer, die Gij aan mij beveelt, 
is als een lied mij, als een spel van snaren, 
dat in den vreemde troostend mij omspeelt. 
Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. 
Uw trouw hebt Gij, o Heer, mij toebedeeld, 
omdat ik uw geboden blijf bewaren. 
 

 
 
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 Lied 906 vers 1, 5 en 6 

1. God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen, 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem, 
sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder. 
 

5. Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,  
adem van ons aardse leven.  
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,  
zee ik ga in U ten onder.  
Ik in U, / laat mij nu  
vallen in den blinde,  
U slechts zien en vinden. 
 

6. Streel Gij met uw stralen, God van licht en leven,  
mijn gezicht tot U geheven.  
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten  
zo gewillig zich ontsluiten.  
zo laat Gij, / zon van mij,  
in uw licht mij groeien  
voor U openbloeien. 
 

 

 



 
 
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 
 
schriftlezing Jeremia 14 (geheel) en 15 vers 1-2 
 
zingen  Lied 1008 (geheel) 

1. Rechter in het licht verheven, 
Koning in uw majesteit, 
louter ons geringe leven, 
scheld ons onze schulden kwijt, 
laat uw vleug'len ons omgeven, 
troost ons met uw tederheid. 
 

2. Hoor de bittere gebeden  
om de vrede die niet daagt. 
Zie hoe diep er wordt geleden,  
hoe het kwaad de ziel belaagt. 
Zie uw mensheid hier beneden,  
wat zij lijdt en duldt en draagt. 
 

3. Houd wat Gij hebt ondernomen, 
klief het duister met uw zwaard. 
Kroon de menselijke dromen 
met uw koninkrijk op aard. 
Laat de vrede eind'lijk komen, 
die uw hart voor ons bewaart. 
 

 
 
schriftlezing Lucas 18 vers 9 – 14 
 
zingen  Psalm 131 (geheel) 

1. Prijst, halleluja, prijst de Heer, 
gij 's Heren knechten, immermeer 
moet 's Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in 't oosten straalt, 
tot waar z' 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 kind’ren om haar heen. 
Prijst Hem, de Heer, met lofgezangen. 



 

 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen  Lied 948 (geheel) 

1. Als Gij er zijt, wees dan aanwezig,  
niet als een vuur dat ons verbrandt 
– vuur is te heilig en te hevig -  
geef ons de schaduw van uw hand 
 

2. om in te schuilen, dat wij leven  
al zijn wij dood, zo dood als as.  
Laat ons er zijn, een eeuwig even,  
laat ons er zijn met U die was, 
 

3. die is, die komen zal ten laatste,  
ten eeuwigste. Kom niet te laat!  
Gij kunt U toch in ons verplaatsen?  
Kom dan, wij zijn ten einde raad. 
 

 
– 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 853 (geheel) 

1. Ik zoek U in den blinde 
en tast de hemel af. 
De lucht blijft leeg. Ik wacht 
totdat Gij mij zult vinden 
in dit verlaten land. 
Draag mij op uw vleugels 
de vrijheid tegemoet 
 

2. Ik zie U in de verte. 
Gij komt steeds dichterbij, 
machtige majesteit. 
Uw schaduw overdekt me 
met troost en tederheid. 
Draag mij op uw vleugels 
de vrijheid tegemoet 
 



 
 

3. Gij, verre en nabije, 
ik voel uw zachte bries 
als Gij mij zoekt en ziet. 
Gij aan de hemel, wijs me 
uw hoopvol nieuw verschiet. 
Draag mij op uw vleugels 
de vrijheid tegemoet 
 

 
– 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 
 
tijdens inzameling van de gaven  zingen we Lied 568a 

1. Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

 
 eerste collecte: Diakonie  
 tweede collecte: Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte:  Klein onderhoud 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied Lied 966 vers 1, 2 en 4 
1. Het heil des hemels werd ons deel 

alleen door Gods genade. 
Wij werkten en wij wonnen veel 
maar alle winst bleek schade. 
’t Geloof ziet Jezus Christus aan: 
wat Hij deed is genoeg gedaan 
voor al wie leeft op aarde. 
 



 
 

2. Geen mens kon ooit de Heren wet, 
der mensen maat vervullen; 
toen heeft de Zoon zich ingezet 
om God en onzentwille 
en kwam tot ons, een mens als wij, 
maar zonder zonde, waarlijk vrij, - 
de mens van den beginne. 
 

4. Want wie hier leeft op zijn gezag, 
die is voor God rechtvaardig, 
hij vindt zijn handen elke dag 
tot goede werken vaardig; 
als nieuw wordt rond hem het bestaan 
en in hem vangt het voorjaar aan 
van ’s Heren nieuwe aarde. 
 

 
 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
g:  AMEN 
 
orgelspel 


