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Welkom en mededelingen  
 
Aanvangslied : Lied 91a : 1  
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 

 
Stilte, votum en groet 
 
Klein Gloria 

Ere zij de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest  
Als in den beginne  
nu en immer  
en van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen 

 
Gebed  
 
Zingen: lied 838:1  
1 O grote God die liefde zijt, 

o Vader van ons leven, 
vervul ons hart, dat wij altijd, 
ons aan Uw liefde geven. 
Laat ons het zout der aarde zijn, 
het licht der wereld, klaar en rein. 
Laat ons Uw woord bewaren, 
Uw waarheid openbaren. 

 
Kindermoment  
Kinderlied  
 
Gebed om verlichting met de heilige Geest  
 
Schriftlezing OT : Genesis 9: 8-17 
 
Zingen : Lied 146c: 1  
1         Alles wat adem heeft love de Here, 

zinge de lof van Isrels God! 
Zolang ik hier in het licht mag verkeren, 
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot. 
Die lijf en ziel geschapen heeft 
worde geloofd door al wat leeft. 
Halleluja! Halleluja! 
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Schriftlezing NT:  1Petrus 3:18-22 
 
Zingen : Lied 146c:7 
7 Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen 
 Hem die zo grote dingen doet.  
 Alles wat adem heeft, roepte nu amen, 
 zinge nu blijde: God is goed! 
 Love dan ieder die Hem vreest 
 Vader en Zoon en heilige Geest! 
 Halleluja! Halleluja! 
 
Verkondiging : “God sluit een nieuw verbond” 
 
Orgelspel en zingen : Lied 442:1-2 

1 Op U mijn Heiland blijf ik hopen, 
verlos mij van mijn bange pijn. 
Zie, heel mijn hart staat voor U 
open 
en wil, o Heer, Uw tempel zijn. 
O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, 
verkwik mij met Uw heil’ge gloed. 
Kom met Uw zachte glans 
doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed.  
 

2 Vervul o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart Uw komst 
verbeidt. 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid. 
Blijf in Uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld 
woedt. 
O mocht ik Uwe troost ervaren, 
doe intocht Heer in mijn gemoed. 

 
Danken en bidden  
 
Slotlied: lied 413:1,2 en 3 
1 Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken. 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart ten allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

2  Alles wat U prijzen kan, 
U, de eeuw’ge ongeziene. 
Looft uw liefd’ en zingt er van, 
alle eng’len die u dienen, 
roepen U nooit lovensmoe, 
heilig, heilig, heilig toe. 

 

3 Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren. 

 
Zegen 
 
Uitleidend orgelspel 


