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Thema: Op weg gestuurd 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied      Psalm 84: 1 en 3  
1. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
het huis waar Gij uw naam en eer 
hebt laten wonen bij de mensen. 
Hoe brand ik van verlangen om 
te komen in uw heiligdom. 
Wat zou mijn hart nog liever wensen 
dan dat het juichend U ontmoet 
die leven zijt en leven doet. 

3. Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 

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   

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 117a  
1. Gij volken loof uw God en Heer 
wil Hem het loflied zingen. 
Laat de fonteinen van zijn eer 
in ieder hart ontspringen, 
omdat Hij u verkoren heeft, 
omdat Hij u genade geeft, 
door Christus, halleluja. 

2. Hoe groot is zijn barmhartigheid 
voor allen allerwege, 
zijn waarheid en zijn tederheid 
als overvloed van regen. 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
en geeft om niet de zaligheid. 
Zing, zing Hem, halleluja. 

Wetslezing 

Zingen  Lied 119a: 1 en 4  
1. Uw woord omvat mijn leven 
en tilt het aan het licht. 
Hebt Gij zo door uw spreken 
niet alles opgericht? 
Uw woord zet mij op vaste grond 
en vult met louter leven 
de woorden in mijn mond. 

4. God, laat mij nooit verliezen 
de vreugde om uw woord, 
de moed mijn weg te kiezen 
waar ik uw voetstap hoor. 
En overtuig mij dag aan dag 
dat Gij mij hebt geroepen, 
ja, dat ik leven mag! 

Gebed bij de opening van de Schriften 



Lezen   Jesaja 66: 10-14 
door Eric Jan vd Mheen 

Zingen  Psalm 66: 1 en 3 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 

3. Doe onze God uw loflied horen, 
gij volken, zing alom op aard, 
loof Hem door wie wij zijn herboren, 
die ons voor wankelen heeft bewaard. 
Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, 
zoals men erts tot zilver smelt. 
Gij die ons, aan het vuur ontheven, 
gelouterd voor uw ogen stelt. 

Lezen   Lucas 10: 1-11 

Zingen  Lied 313: 1 en 5 
1. Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Heb moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal erin aanschouwen 
des Heren aangezicht. 

5. O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist´ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
’t woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer’, 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 

Gebeden 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Slotlied   Maak ons tot een stralend licht voor de volken (ELB 390) 
1. Maak ons tot een stralend licht voor de volken, 
een stralend licht voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 

2. Maak ons tot een woord van hoop voor de volken, 
een levend woord voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 

4. Maak ons tot een vrolijk lied voor de volken,  
een lied van dank voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 

Wegzending en zegen 


