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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 42: 1 en 3 

1. Evenals een moede hinde  
naar het klare water smacht  
schreeuwt mijn ziel om God te vinden  
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 

3. Hart onrustig, vol van zorgen,  
vleugellam geslagen ziel,  
hoop op God en wees geborgen.  
Hij verheft wie neerviel.  
Eens verschijn ik voor de Heer,  
vindt mijn ziel het danklied weer.  
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven  
dikwijls aan de dood ontheven. 
 

  
Groet en Beginwoorden 
 
Lied 215: 1,3 en 7 

1. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,  
die u Gods liefde doet verstaan  
als nieuw, nu gij door slaap en nacht  
weer ’t leven vindt, verstand en kracht. 
 

3. Al wat geliefd is en vertrouwd,  
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
 met glans en heerlijkheid verguld,  
want het bestaat in Gods geduld. 



 
7. Maak in uw liefde ons, Heer, bereid  

voor licht en vrede in eeuwigheid! 
En dat ons leven iedere dag  
als ons gebed U loven mag. 
 

 

  
De DIENST van het WOORD 

  
Gebed   
 
ZINGEN:  
 
 
 
 
 
 
Lied 412: 1 en 6  

 1. Wij loven U, o God, belijden U als Heer. 
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer. 
U zingen alle heem'len, serafs, machten, tronen, 
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen: 
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen, 
wiens grootheid aard' en hemel heerlijk openbaren! 
 

6. Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al den dag! 
Geef dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag, 
geef, dat wij bij uw komst onstraf'lijk wezen mogen: 
ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen! 
Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen: 
zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen. 
 

 

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 5: 6 t/m 21 
 

Lied: Psalm 119: 1 en 40 
1. Welzalig wie de rechte wegen gaan,  

wie in de regels van Gods wijsheid treden. 
Zalig wie zijn getuigenis verstaan,  
van ganser harte zoeken naar zijn vrede. 
Geen onrecht en geen dwaling lokt hen aan. 
De weg der zondaars wordt door hen gemeden. 
 

40. Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig aken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandelen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 



Tweede Schriftlezing: Matthéüs 5: 1 t/m 12    
 

Lied 339-A 
 U komt de lof toe, U het gezang, 

U alle glorie, o Vader, 
o Zoon, o heilige Geest 
in alle eeuwen der eeuwen. 

 
 
Overdenking  
 
Lied 996: 1,2 en 4 

1. Om eenvoudigen van geest  
aan wie de hemel toegezegd is,  
hen die wonen in verdriet  
en voor wie vreugde weggelegd is,  
om wie Gij zalig hebt geprezen,  
Heer, wil ons van het kwaad genezen. 
 

2. Om zachtmoedigen van hart,  
geroepen om het land te erven,  
hen die hongeren naar recht  
en die Gij recht zult doen verwerven,  
om wie Gij zalig hebt geprezen,  
Heer, wil ons van bedrog genezen. 
 

4. Vredebrengers onder ons,  
die Gij uw kinderen zult heten,  
mensen om uw naam vertrapt,  
die zich in U geborgen weten,  
om wie Gij zalig hebt geprezen,  
Heer, wil ons van onszelf genezen. 
 

 

  
De DIENST van het ANTWOORD  

  
Geloofsbelijdenis 
 
Lied 342: 1 en 2 

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. 
 

 



 
dankgebed - voorbeden - stil gebed – Onze Vader 
 

mededelingen  
de collecten:  

1. JOP (jeugdwerk) 
2. pastoraat en eredienst  
3. bestrijding van de gestegen energiejosten  

 
Lied 568A: Ubi Caritas, drie maal 
  

AFSLUITING van de DIENST 
 
Slotlied: Lied 422: alle verzen 

1. Laat de woorden 
die wij hoorden 
klinken in het hart: 
laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 

2. Laat ons weten, 
nooit vergeten, 
hoe Gij tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
‘t vuur dat Gij ontsteekt. 
 

3. Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat, door zo te leven, 
hier uw rijk begint. 
 

 

   
zegen  
v:  …………………….  
 
 
 
 
 
 

  
orgelspel  
 
 
  


