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VOOR de DIENST 

 
orgelspel 
 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de ambtsdragers komen binnen.) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
   –  we gaan staan  – 
 

DIENST van het VOORWOORD 
 
we ZINGEN onze aanvangspsalm Psalm 48: 1 “De Heer is groot, zijn lof weerklinkt” 

1. De Heer is groot, zijn lof weerklinkt 
waar op de berg de Godsstad blinkt. 
Hoe schoon is Sion, hoe verheven, 
een vreugd voor wie op aarde leven, 
Hier wordt paal en perk gesteld 
aan der wereld bruut geweld, 
want hier staat de hoge woning 
waar God zelf regeert als Koning. 
En Hij toont zich t' allen tijde 
de beschermer van wie lijden. 
 

 
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 ZINGEN 466: 1, 2 en 3 “O wijsheid, daal als vruchtbare taal !” 

1. O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 

de waanzin voert het hoogste woord. 



         O kom, o kom, Emmanuel! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

 
2. O kom, die Heer en meester zijt,  

verschijn ons toch in majesteit!  
Verlichte wolk en lopend vuur,  
zo waart Gij eens op aarde hier. 
          O kom, o kom, Emmanuel! 

    Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

3. Ja kom, Gij wortel Isai, 
verlos ons van de tirannie, 
van alle goden dezer eeuw, 
o herder, sla de boze leeuw! 

     O kom, o kom, Emmanuel! 
     Verblijd uw volk, uw Israël! 

 

 
– 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:     
 

 
 

DIENST van het WOORD 
 
gebed 
 
schriftlezingen en liederen:  
 
Lezing: 1 Koningen 5: 4-14 
 
we ZINGEN Lied 848  “Al wat een mens te kennen zoekt” 

1. Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 
het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 

 



2. Geen mensenoog heeft dat gezien, 
geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 
en aarzelend verwoord. 

 
3. De mens die naar uw wijsheid zoekt, 

van harte, met verstand – 
doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 

 
4. Als wij uw sporen bijster zijn, 

Heer, geef ons denken moed; 
leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

 
5. Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 
en in het eind ons wacht. 

 

 
Lezing: Matteüs 12: 41-42 
 
we ZINGEN Lied 437: 1, 4, 5 en 6  “Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer” 

1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer, 
daal, Heiland, uit uw hemel neer. 
Ruk open, rijt ze uit het slot, 
de hemeldeuren, Zoon van God. 
 

4. Waar blijft Gij toch, o ‘s werelds troost, 
die wij verbeiden onverpoosd? 
O daal toch uit uw hoog paleis 
in ons verloren paradijs. 
 

5. Gij klare zon, gij schone ster, 
door ons aanschouwd van eindloos ver, 
o zon ga op, o zonneschijn, 
laat ons niet in het donker zijn. 
 

6. Wij zijn hier in zo grote nood, 
wij leven allen naar de dood. 
O kom, en voer met sterke hand 
ons weer terug in ‘t vaderland. 
 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
 



we ZINGEN Lied 326: 1, 2, 5 en 6  “Van ver, van oudsher aangereikt” 
1. Van ver, van oudsher aangereikt,  

een woord dat toch niet van ons wijkt,  
nabij en nieuw ons aangedaan,  
weer vlees geworden, opgestaan! 
 

2. Dit woord komt tot ons op de wind.  
Het zoekt een huis, een wijs. Het vindt  
gehoor bij mensen, onderdak.  
Dit woord, dat God van oudsher sprak. 
 

5. Van ver, van oudsher aangezegd,  
een naam, opnieuw op ons gelegd,  
een woord, dat onze monden vult,  
een lied, dat Gods gelaat onthult. 
 

6. O woord, zolang ons toegedaan,  
zet ons opnieuw tot zingen aan:  
gezegend, hier en overal  
die is, die was, die komen zal! 
 

 
 
   –  we gaan staan  – 
 
geloofsbelijdenis 
v:  Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van Messias Jezus de 

enigheid van de Here God 
Hoor Israël 

a:  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. 

a:  AMEN 
 

– 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 -  
met gezongen Ubi Caritas, drie keer, Lied 568-A 
1. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
  1e  collecte:  Diakonie 
  2e  collecte:  Pastoraat en Eredienst 
  Uitgangscollecte:  Energiekosten  
 
 

– de gemeente gaat staan  – 
 
slotlied Lied 440: 1 en 4 “Ga stillen in den lande” 

1. Ga, stillen in den lande,  
uw Koning tegemoet,  
de intocht is ophanden  
van Hem die wonderen doet.  
Gij die de Heer verwacht,  
laat ons voor alle dingen  
Hem ons hosanna zingen.  
Hij komt, Hij komt met macht. 
 

4. Gij schenkt met volle handen,  
die zelf de armoe draagt.  
Gij maakt uzelf te schande,  
die steeds naar zondaars vraagt.  
Wij willen, groot en klein,  
die 't al van U ontvingen,  
U ons hosanna zingen  
en eeuwig dankbaar zijn 
 

 
 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 
zegen 



v:…..   
 
g:         
 
 
 
orgelspel 
 


