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Voorbereiding 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied: Ps.146: 1.3.5 [berijming: levensliederen] 

1 Prijs de HEER je hele leven! 

Zing, mijn ziel, en prijs de HEER! 

Zolang ik het mag beleven 

krijgt mijn God de hoogste eer. 

Zolang ik op aarde ben 

loof, aanbid en prijs ik hem. 

3 Zielsgelukkig zul je leven 

als je God als helper hebt, 

als de HEER je hoop blijft geven, 

Jakobs God vertrouwen schept. 

Hemel, aarde, zee en land 

zijn het kunstwerk van zijn hand. 

 

5 Deze HEER, die wij bezingen, 

houdt van wie rechtvaardig leeft. 

Hij heeft oog voor vreemdelingen, 

zorgt voor wie geen vader heeft. 

Hij die eenzaamheid verlicht, 

houdt de weduwe in zicht. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

God de Heer heeft de hemel en de aarde gemaakt. Wij verwachten alle hulp alleen van Hem. 

God de Vader en zijn Zoon Jezus komen naar ons toe met genade en vrede. Amen 

 

Kyrie en Gloria: Lied 413: 1.2.3 [Grote God, wij loven U] 

1 Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken. 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

2 Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige ongeziene. 

Looft uw liefde en zingt er van, 

alle engelen 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*. *(medelijden) 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 

laat ons niet verloren gaan. 

 

Dienst van het Woord 

Gebed bij de opening van het Woord 

 

  



 

 

Gesprek met de kinderen 

 

Zingen: We 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. 

 

Schriftlezing: 2 Koningen 4:1-7 (NBV) 
1Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa’s hulp in: ‘Mijn man, uw dienaar, had al-

tijd groot ontzag voor de Heer. Dat weet u. Maar hij is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en 

mijn twee kinderen als slaven meenemen.’ 2‘Wat kan ik voor u doen?’ vroeg Elisa. ‘Vertel me eens, 

wat hebt u nog in huis?’ ‘Alleen een kruikje olie, heer,’ antwoordde ze, ‘verder niets.’ 3Toen zei 

Elisa: ‘Ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen, lege, zo veel als u er krijgen kunt. 4Als u 

weer thuiskomt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in die kruiken en 

kannen over; telkens als er een vol is, neemt u een volgende.’ 5Thuisgekomen sloot de vrouw de 

deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen een voor een aangaven, goot ze 

de olie over. 6Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, ant-

woordde hij: ‘Er zijn er geen meer.’ Toen hield de olie op te vloeien. 7De weduwe ging terug naar 

de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. ‘Die olie moet u verkopen om uw schuld af te be-

talen,’ zei hij. ‘En van wat er overblijft, kunnen u en uw kinderen leven.’ 

 

Schriftlezing: Jacobus 1:27 (NBV) 

Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun 

nood, en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven. 

 

Zingen: Lied 718: 2 en 4 [uit het lied: God die leven hebt gegeven] 

2 Niet voor schuren, die niet duren,  

gaaft Gij vruchtbaarheid,  

maar opdat op aarde,  

in uw goede gaarde*,   *(tuin) 

niemand honger lijdt. 

 

4 Wil dan geven, dat ons leven  

zelf ook vruchtbaar zij.  

Laat in goede daden  

't werk van uw genade  

opgaan*, sterk en vrij.      *(zichtbaar worden) 

Verkondiging 

 

Orgelspel 

Zingen: Lied 23c: 1,2,3,4 en 5 [Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij.] 

1 Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,  

wijst mij een groene streek;  

daar rust ik aan een stille stroom  

en niets dat mij ontbreekt. 

 

2 Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,  

doet mij zijn wegen gaan,  

de paden van gerechtigheid,  

ter ere van zijn naam. 

 

3 Al moet ik door het doodsravijn, 

U gaat steeds aan mijn zij. 

Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf  

geeft steun en veiligheid. 

 

4 Terwijl de vijand toe moet zien,  

maakt U mijn tafel klaar. 

U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,  

en redt mij in gevaar. 

 



 

 

5 Uw trouw en goedheid volgen mij,  

uw liefde, dag aan dag;  

en wonen zal ik in Gods huis  

zo lang ik leven mag. 

 

 

Dienst van gaven en gebeden 

Gebeden en voorbeden 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied: Opw. 378: 1,2,3,4 en 5 [Ik wil jou van harte dienen.] 

1 Ik wil jou van harte dienen 

en als Christus voor je zijn. 

Bid dat ik genade vind, dat 

jij het ook voor mij kunt zijn. 

 

2 Wij zijn onderweg als pelgrims, 

vinden bij elkaar houvast. 

Naast elkaar als broers en zusters, 

dragen wij elkanders last. 

 

3 Ik zal Christus' licht ontsteken 

als het duister jou omvangt. 

Ik zal jou van vrede spreken 

waar je hart naar heeft verlangd. 

 

4 Ik zal blij zijn als jij blij bent 

huilen om jouw droefenis. 

Al mijn leeftocht met je delen 

tot de reis ten einde is. 

 

5 Dan zal het volmaakte komen 

als wij zingend voor Hem staan. 

Als wij Christus' weg van liefde 

en van lijden zijn gegaan. 

 

Wegzending en zegen 

Mag de Heer u zegenen en beschermen.  
Mag de Heer steeds dicht bij u zijn 
en zijn genade aan u geven. 
Mag de Heer steeds met zijn liefde bij u zijn 
en zijn vrede aan u geven. 
 
 


