
Inleidend orgelspel 
 
Woord van Welkom door ambtsdrager   
 
Psalm van Intocht 33 : 2  en 8b (staande gezongen) 
 
Zingt al wie leeft van Gods genade, 
want waarheid is al wat Hij zegt. 
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden, 
op liefde rust zijn heilig recht. 
Die zich openbaarde / overal op aarde, 
alles spreekt van Hem. 
Heemlen hoog verheven, / vol van blinkend leven, 
schiep Hij door zijn stem. 
 
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, / geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Stil gebed    
Votum en groet 
 
Staande zingen wij “Klein Gloria”. 
 
Inleiding op de dienst  door voorganger 
 
Als antwoord zingen wij   lied 791 : 1, 2 en 3 
 
Liefde, eenmaal uitgesproken, als Uw Woord van het begin. 
Liefde wil ons overkomen, als geheim en zegening. 
 
Liefde die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt. 
 
Liefde luidt de Naam der namen, waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad. 
Liturgische drieslag I,II,III 
I   Gebed van verootmoediging 
 
Als antwoord zingen wij 213 : 1 



 
Morgenglans der eeuwigheid, 
licht aan 't eeuwig Licht onttogen, 
stel ons deze ochtendtijd 
uwe heerlijkheid voor ogen, 
en verdrijf door uwe macht onze nacht! 
 
II  Woord van Genade uit II Corinthiërs 1 
 
Als antwoord zingen wij 213 : 2 
 
Laat als milde morgendauw 
uw genade tot ons komen 
en de dorstige landouw 
van ons leven overstromen, 
ja, verkwik ons door uw troost 
onverpoosd 
 
III Leefregel  uit Colossenzen 3 
 
Als antwoord zingen wij 213 : 5  
 
Overstroom ons met uw licht, 
klare Zon van trouw en goedheid. 
Treed niet met ons in 't gericht, 
maar verblijd ons met de zoetheid 
van des hemels zaligheid 
voor altijd. 
 
Gebed om Gods Geest 
 
Als antwoord zingen wij lied 713 : 2 en 5 
 
Hij schenkt de levensadem, Hij geeft de levensgeest, 
in schande en in schade is Hij nabij geweest, 
aan al wie Hem aanbaden, aan ieder die Hem vreest, 
komt Hij, de Heer, te stade, de minsten allermeest. 
Wij moeten Gode zingen halleluja, 
de Heer van alle dingen die leeft in gloria, 
met alle stervelingen, niets komt zijn eer te na, 
wij moeten Gode zingen halleluja. 



 
Kinderen worden naar voren geroepen voor hun kindernevendienst 
 
Lezing Oude Testament 
 
Genesis ( uit 2 en 3 ) 
 
Toen maakte God de Heer de mens van stof uit de aardbodem en blies de 
Geest in de neus. Zo werd de mens tot een levend wezen. 
 
Toen zei de Heer tegen de mens: “stof ben je, tot stof keer je terug”. 
 
Zingen:  (melodie 215 LB)    380 : 1 LBvK 
 
Het nieuwe daglicht staat ons borg 
voor Gods genade en Vaderzorg, 
die ook in nacht en duisternis ons zonneklaar gebleken is. 
 
Prediker 12 
 
Gedenk dan uw Schepper in uw jonge jaren, voordat de kwade dagen komen 
en de jaren naderen, waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen; voordat de 
zon verduisterd wordt evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken 
na de regen wederkeren;  op de dag, dat de wachters van het huis beven en de 
sterke mannen zich krommen, en de maalsters ophouden, omdat haar aantal 
gering geworden is, en zij, die uit de vensters zien, hun glans verliezen, en de 
deuren naar de straat gesloten worden; als het geluid van de molen verzwakt, 
en de stem hoog wordt als die van een vogel en alle tonen gedempt worden;  
op de dag, dat men ook vreest voor de hoogte, en er verschrikkingen op de weg 
zijn, de amandelboom bloeit, de sprinkhaan zich voortsleept en de kapperbes 
niet meer helpt – want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers 
gaan rond op de straat –; voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden 
lamp verbroken wordt; voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad 
in de put verbroken wordt, en het stof weerkeert tot de aarde, zoals het 
geweest is, en de geest weerkeert tot God, die hem geschonken heeft. 
 
Zingen       215 :  5    
 
Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 



ziet gij een bovenaardse glans. 
 
Prediker 12 
 
Tot slot, mijn zoon, alles wat je hebt gehoord komt hier op neer: heb ontzag 
voor God en leef Zijn geboden na. 
 
Zingen          215 : 6   
 
De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daag'lijks nader ons tot God.              
 
Lezing Nieuwe Testament 
 
Romeinen 13 
 
Weest niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander 
liefheeft, heeft de wet vervuld.  
Zingen       215 : 7 
 
Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven ied're dag 
als ons gebed U loven mag. 
 
Lucas 23 : 44 – 46 
 
Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon werd 
verduisterd. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel 
van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen 
beveel Ik mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij de geest.  
 
Zingen    ( melodie 215 LB )  381 : 4 , 5      
 
Wij mogen leven door zijn kracht, 
de taak door Hem ons toegedacht 
volbrengend als een heerlijk blijk 
van Christus' komend koninkrijk. 
 



O Heer, die ons uw liefde geeft 
waardoor 't geloof dit uitzicht heeft, 
sta Gij ons bij en help ons dan 
meer dan ons lied U vragen kan.                       
 
 
Prediking 
 
Als antwoord zingen wij: 868 : 2, 4 en 5 
 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven. 
Hij die u leidt, 
zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, 
Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 
 
Dienst der gebeden 
 
Dienst van de gaven  
 
Slotzang, staande gezongen 416 : 1 en 3 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 



in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Wegzending en Zegen  
 
Uitleidend orgelspel  
 
 


