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De VOORBEREIDING 
 
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
We  gaan staan. 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 
We ZINGEN Psalm 150-A: 1 en 4. (Geprezen zij God.)  

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! 

 
Groet 
v.: de Heer is met u allen 
A:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
Beginwoorden  
v:  Onze hulp is: de Naam van de Heer 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
We gaan zitten.  
 
We ZINGEN: Vrede voor jou, hierheen gekomen. Mel. Lied 276 

1. Vrede voor jou hierheen gekomen,  
zoekend met ons om mens te zijn.  
Jij hier alleen, jij met je vrienden,  
jij met je last, verborgen pijn.  
Vrede, genade, God om je heen,  
vergeving, nieuwe moed  
voor jou en iedereen. 
 
 



 
 

3. U die ons kent, U die ons aanvoelt,  
U die de hele wereld draagt:  
kom naar ons toe, leer ons te leven,  
help ons te zien wat ieder vraagt,  
tijd om te leven, kans om te zijn:  
een plek om nu en ooit  
gezien, aanvaard te zijn. 
 

Kyriëgebed en Gebed om de Heilige Geest 
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
Gebed en Korte tekst  
 
We ZINGEN Lied 218: 1, 4 en 5. (Dank U voor deze nieuwe morgen.)  

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. 
 

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.   
 

De DIENST van het WOORD 
 
Moment met / voor de kinderen 
 
We ZINGEN: Wij zoeken U…., verzen 1, 3 en 4. (Wij zoeken U als wij samenkomen.) 

1. Wij zoeken U als wij samenkomen,  
hopen dat Gij aanwezig zijt, 
hopen dat het er eens van zal komen:  
mensen in vrede vandaag en altijd. 
 

3. Wij horen U in oude woorden,  
hopen dat wij uw stem verstaan, 
hopen dat zij voor ons gaan verwoorden,  
waarheid en leven, de bron van bestaan. 
 

4. Wij vragen U om behoud en om zegen,  
hopen dat Gij ons bidden hoort, 
hopen dat Gij ons adem zult geven:  
geestkracht die mensen tot vrede bekoort.  
 

 
 
 
 
 
 



Schriftlezing: 1 Corinthiërs 13 
 
We ZINGEN Lied 791: 1 en 6. (Liefde, éénmaal uitgesproken) 

1. Liefde, eenmaal uitgesproken, 
als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, 
als geheim en zegening. 
 

6. Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft, 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf. 

 
Kort inleidend woord door de voorganger 
De Preek, door burgemeester Adriaansen 
 
We ZINGEN: Waar liefde mensen samenvoegt… Mel. Auld Lang Syne 

1. Waar liefde mensen samenvoegt,     
worden stenen een paleis,      
de kille straat een lentetuin,       
deze aarde paradijs.       
Een land van licht en zonneschijn,      
een haard waar men zich warmt:    
een overvolle beker wijn,     
een mens die je omarmt. 
 

 De deur roept je een welkom toe, 
een stoel staat voor je klaar; 
de tafel is gastvrij gedekt, 
een heerlijk avondmaal. 
Een land van licht en zonneschijn, 
een haard waar men zich warmt:  
een overvolle beker wijn,  
een mens die je omarmt.  
 

De DIENST van het ANTWOORD 
 
Korte tekst 
We ZINGEN Lied 342: 1 en 2. (In God de Vader op zijn troon) 

1. In God de Vader op zijn troon  
geloven wij, en in de Zoon,  
uit God geboren voor de tijd  
Hem zij de macht, de majesteit! 
 

2. En in de Geest, die ons geleidt,  
geloven wij: dat er altijd  
een Trooster is, zacht als de wind,  
een sterke moeder bij haar kind. 
 

 
Gebeden, onderbroken door het ZINGEN van Lied 994: 1 (Voor hen die ons regeren…) 

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. 



 

 
ALLEN: 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  
We staan stil bij de collecten:  
 eerste collecte: diaconie 
 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 
We gaan staan en ZINGEN ons slotlied: Lied 981: 1 en 5.  (Zolang er mensen zijn op aarde) 
1. Zolang er mensen zijn op aarde 

zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, 
wij danken U voor al wat leeft 
 

5. Daarom moet alles U aanbidden 
uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
o Heer, wij zijn van uw geslacht 
 

WEGZENDING en ZEGEN 
 

v:  ……………………. 
 

 

 

 
 
 
 
Orgelspel 
 
 
 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie 
of thee. 
 

 


