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Thema: Het gouden beeld 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 136: 1, 8 en 13  
1. Loof de Heer, want Hij is goed, halleluja 
trouw in alles wat Hij doet. Halleluja 
Want zijn goedertierenheid, halleluja 
zal bestaan in eeuwigheid. Halleluja 

8. Israël geleidde Hij, halleluja 
veilig door de woestenij. Halleluja 
Hij wijst ons het rechte spoor. Halleluja 
Trouw is Hij de eeuwen door. Halleluja 

13. Aan de God des hemels zij, halleluja 
eer en dank en heerschappij, halleluja 
want zijn goedertierenheid, halleluja 
zal bestaan in eeuwigheid. Halleluja 

Stil gebed    
Onze hulp is de Naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw blijft tot in eeuwigheid 
en niet laten varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Klein Gloria 

Verootmoediging 

Zingen  Lied 51b (2x) 
Create in me a clean heart. o God, 
and renew a right spirit within me. 
Create in me a clean heart. o God, 
and renew a right spirit within me. 
Cast me not away from thy presence, o Lord, 
and take not thy holy Spirit from me. 
Restore unto me the joy of thy salvation 
and renew a right spirit within me. 

De Tien Woorden als geloofsbelijdenis 

Zingen  Lied 103c: 1 en 2 
1. Loof de koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. 
Loof de koning, loof de koning, tot gij Hem ontmoeten zult. 



2. Loof Hem als uw vaderen deden, 
eigen u zijn liefde toe, 
want Hij bergt u in zijn vrede, 
zegenend wordt Hij niet moe. 
Loof uw Vader, loof uw Vader, 
tot uw laatste adem toe. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  Wij gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 

2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar Kinderkerk 

Lezen   Exodus 32: 1-20 
door Annelie Weedage 

Zingen  Lied 919 
1. Gij die alle sterren houdt 
in uw hand gevangen, 
Here God, hoe duizendvoud 
wekt Gij ons verlangen! 
Ach, ons hart / is verward, 
leer het op uw lichte 
hoge rijk zich richten. 

2. Want de lichten die wij zelf 
aan de hemel stelden, 
glinsterend in het zwart gewelf, 
sterren, ongetelde, – 
al hun glans / dooft nochtans, 
dan is heel ons leven 
door de nacht omgeven. 

3. God, is dan wat U verliet 
uit uw hand gevallen? 
Mist Gij onze wereld niet 
bij uw duizendtallen? 
Blijf niet ver, / doe één ster 
in de nacht ons gloren, 
of wij zijn verloren! 

4. Christus, stille vaste ster, 
o Gij licht der lichten, 
waarnaar wij van her en der 
onze schreden richten, – 
geef ons moed; / ’t is ons goed 
U te zien, getrouwe, 
uw hoog rijk te aanschouwen. 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

In memoriam Herman Kruis 
Zingen  U zij de glorie 
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.  
Uit een blinkend stromen, daald’ een engel af,  
heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf:  
U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer. 



Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Collecte  Kinderen komen terug uit Kinderkerk en Oppas 

Slotlied   Lied 799: 1, 2 en 6  
1. Kom, kinderen niet dralen, 
want de avond is nabij! 
Wij zouden licht verdwalen 
in deze woestenij. 
Kom, vatten wij dan moed 
naar de eeuwigheid te streven, 
van kracht tot kracht te leven. 
In ’t eind is alles goed. 

2. Het zal ons niet berouwen 
de smalle weg te gaan. 
Hij riep ons, de getrouwe, 
en Hij ging zelf vooraan. 
Kom en vertrouw op Hem 
die u is voorgetogen 
en richt uw hart en ogen 
vast op Jeruzalem. 

6. Wij moesten het maar wagen 
– ’t is wel het wagen waard – 
om niets meer mee te dragen 
dat onze ziel bezwaart. 
De wereld is te klein! 
Kom, ga met Jezus mede 
in alle eeuwigheden! 
Het moet toch Jezus zijn! 

Wegzending en zegen 


