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VOOR de DIENST 

  
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst    
  

De DIENST van het VOORWOORD 
 
Woord van welkom  
Aansteken van de kaarsen en openleggen van de bijbel   
 
Lied: Psalm 8: 1, 3 en 4. 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven  
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven –  
machtige God, Gij die uw majesteit  
ten hemel over ons hebt uitgebreid. 
 

3. Aanschouw ik ’s nachts het kunstwerk van uw handen,  
de maan, de duizend sterren die daar branden,  
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,  
het mensenkind, dat gij hem aandacht schenkt? 
 

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,  
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,  
Gij doet hem heersen over zee en land,  
ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 
 

  
Groet en Beginwoorden 
 
Lied 8A: 1, 3, 4 en 6. 

1. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is  
uw naam in de geschiedenis,  
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 
 

3. Zie ik uw sterren in de nacht,  
die hemelhoog geschapen pracht,  
wat is dan niet het mensenkind  
dat Gij het kent en zo bemint. 
 
 



 
4. Geen sterrenhemel houdt hem klein;  

de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot  
en maakt hem bijna goddelijk groot. 
 

6. Heer, onze Heer, hoe heerlijk is  
uw naam in de geschiedenis,  
want op de aarde is wijd en zijd  
het menskind uw majesteit. 
 

 

  
 

De DIENST van het WOORD 

  
Gebed    
  
 

Eerste Schriftlezing: Zacharia 9: 9 t/m 12 

Tweede Schriftlezing: Matthéüs 11: 25 t/m 30    
 

Lied 936 geheel 
1. Luister naar de wind, die een lied van liefde zingt:  

‘kom zoals je bent, met je treurend hart, mijn kind,  
en ik zal jou verlossen,  
dat je vrede vindt. 
 

2. Houd je vast aan mij, als je eenzaam bent en klein  
en wees niet bezorgd, ik zal altijd bij je zijn. 
Ik geef je overwinning  
over dood en pijn’ 
 

3. Jezus, U bent Heer, en ik ben uw zwakke kind. 
Maar U geeft mij kracht als de vijand mij weer vindt.  
O bron van eeuwig leven,  
U die mij bemint. 
 

 
Overdenking  
 
 
Lied 458-A, drie keer 

a. Zuivere vlam, verdrijf met je licht  
de angsten van ons hart. 

 

  
 
 
 
 



De DIENST van het ANTWOORD  
  
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 981: 1 en 5 

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 
 

 
 
dankgebed - voorbeden - stil gebed - lofprijzing  
 
mededelingen  
 

de collecten:  
1. ZWO 

2. pastoraat en eredienst  
3. klein onderhoud gebouwen  

Lied 568A: drie maal   
 1. Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 
 

 
De DIENST van de TAFEL 

   
Daarin wordt gezongen:  
Lied 985: 1 en 3 

1. Heilig,  heilig,  heilig,  hemelhoog  verheven  
boven  ons  mensen: de  naam  van  God  de  Heer!  
Heilig, heilig,  heilig,  Schepper van de  wereld,  
mensen  beneden  zingen U  ter eer! 
 

3. Heilig,  heilig,  heilig,  bron  van  alle  leven,  
bloemen  en  bomen  en  al  wat adem  heeft!  
Heilig, heilig,  heilig,  Vader  van  ons  allen,  
Eerste  en Laatste,  U dankt al  wat leeft! 

 
Lied 403-A, eerste twee regels 

1. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij zijn dood en leven 
totdat hij komt. 

 
 



 
 

  
AFSLUITING van de DIENST 

 
Slotlied: Lied 704: 1 en 3 

1. Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

3. Lof, eer en prijs zij God 
die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

 

  
  
zegen  
v:  …………………….  
 
 
 

  
orgelspel  
 
 
  
 
  

  
   
  

  

  

  

  

  

 

 

 


