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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 
 
Aanvangslied Psalm 72: 1 en 2 

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan ’s konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid. 
Dan ruist er op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelentop. 
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op. 
 

2. Zolang de zon des daags zal rijzen,  
de maan schrijdt door de nacht,  
moet al het volk hem eer bewijzen,  
hem loven elk geslacht. 
Hij moge mild zijn als de regen,  
het land tot lafenis. 
Vrede zal bloeien allerwegen,  
totdat geen maan meer is. 
 

 
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 
 
vervolg aanvangslied Psalm 72:  4, 6 en 7 

4. Hij zal de redder zijn der armen,  
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 

6. Bloeie zijn naam in alle streken,  
zolang de zon verrijst. 
Zijn koningschap zij ons een teken  
dat naar Gods toekomst wijst. 
Dat opgetogen allerwegen  
de volken komen saam, 
elkander groetend met de zegen  
van zijn doorluchte naam. 
 

7. Laat ons de grote naam bezingen  
van Hem die Israël leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen,  
zijn roem vervult de tijd. 
Loof God de Heer, Hij openbaarde  
zijn wonderen, zijn eer. 
Zijn heerlijkheid vervult de aarde. 
Ja, amen, loof de Heer. 
 

 
–  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:  
 
 
 
 
 
 
 
 



Glorialied 304 
1. Zing van de Vader die in den beginne                                                    

de mensen schiep, de dieren en de dingen:                                                
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:                                                 
houd Hem in ere! 
 

2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,                                                  
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:                                                    
luister naar Hem het woord van alzo hoge:                                        
houd Hem in ere! 
 

3. Zing van de Geest, de adem van het leven,                                                   
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.                                               
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:                                       
houd Hem in ere! 
 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
gebed om de opening van de Schriften 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
Schriftlezing: Lucas 2 : 41-52 
 
Zingen Psalm 84: 1 en 2 

1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer, 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om, 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen, 
dan dat het juichend U ontmoet, 
die leven zijt en leven doet. 
 

2. Het heil dat uw altaar omgeeft  
beschermt en koester al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid  
in het paleis van U, mijn koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof  
en steeds zich wijden aan uw lof. 
 

 
Schriftlezing: Lucas 24: 13-35 
 
 
 
 



Zingen Psalm 84: 4 en 6 
4. Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort. 

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,  
tot zij Jeruzalem betreden,  
waar alle pelgrims binnengaan  
om voor Gods aangezicht te staan. 
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.  
Verhoor mij, God van Israël, 
die alles leidt naar uw bestel. 
 

6. Want God onze Heer die ons mild 
bestraalt als zon, beschermt als schild, 
zal in genade ons verhogen. 
Zijn hand onthoudt het goede niet 
aan wie oprecht Hem hulde biedt 
en eerlijk wandelt voor zijn ogen. 
Heer, die het al in handen houdt, 
welzalig die op U vertrouwt. 
 

 
Verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen Lied 908: 1, 2, 3 

1. Ik heb U lief, o mijn beminde, 
die al mijn vreugd’ en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde, 
wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
glans van Gods aangezicht. 
 

2. Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom. 
 

3. Ach, dat ik U zo laat herkende,  
Gij die de schoonheid zelve zijt,  
dat ik niet eer mij tot U wendde,  
mijn zielenrust, mijn zaligheid! 
Ach, dat ik U, mijn heil, mijn schat,  
zo laat heb liefgehad. 
 

 
– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 

 
–  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 
 

– 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  (we zingen 3 x Ubi Caritas Lied 568-A) 
 
 eerste collecte:  Diaconie 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 Uitgangscollecte:  Energiekosten 
 

–  de gemeente gaat staan  – 
 
 
slotlied Lied 908:  4 en 5 

4. Ik ging verdwaald langs vele wegen,  



ik zocht U wel, maar vond U niet,  
ik ging verblind het duister tegen,  
ik minde wat de wereld biedt, 
Nu hebt Gij zo mijn hart gewend,  
dat ik U heb herkend. 
 

5. Hoe moet ik, hemelzon, U danken  
voor ’t licht dat Gij mij hebt gebracht? 
Gij hebt mijn ziel, die arme , kranke,  
voorgoed genezen van de nacht. 
Gij kuste met uw gouden mond,  
o zon, mijn ziel gezond. 
 

 
 
Lezen: korte tekst van Augustinus 
 
Vervolg lied 908: 6 en 7 

6. Blijf, Heer, mij met Uw gunst genegen, 
dat ik niet weer verdwalen zal; 
houd Gij mijn voeten op Uw wegen, 
dan brengen zij mij niet ten val. 
O licht, dat op mijn leven viel, 
verlicht mij lijf en ziel. 
 

7. Ik heb U lief, o wonderschone, 
ik heb U lief, Gij zijt mijn God. 
Ik vraag niet, dat Gij mij zult lonen; 
ik heb U lief, ook in de nood. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
gezegend Aangezicht! 
 

 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
 
zegen 
v:…..   
 
g:  
 
 
 

orgelspel 


