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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 
Aansteken kaars van verbondenheid 

Intochtslied  Lied 400: 1 en 2 (Liedboek voor de kerken 1973) 
Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

Geloofd om gans uw creatuur, halleluja! 
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja, 
die warme schitterende bron, halleluja, 
de heer des hemels, broeder zon, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

Bemoediging en drempelgebed 
v. Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,  
a. ZIE ONS HIER STAAN.  
v. Wij die van U hebben gehoord,  
a. HOOR GIJ ONS AAN.  
v. Uw Naam is dat Gij mensen helpt,  
a. WEES ONZE HULP –  
v. en dat Gij alles hebt gemaakt,  
a. MAAK ALLES NIEUW –  
v. en dat Gij ons bij name kent,  
a. LEER ONS U KENNEN:  
v. die Bron van leven wordt genoemd,  
a. DOE ONS WEER LEVEN;  
v. die hebt gezegd: Ik zal er zijn,  
a. WEES HIER AANWEZIG. AMEN 

Zingen  Lied 400: 8 en 10 (Liedboek voor de kerken 1973) 
8. Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 
ons leven staat in haar beheer, halleluja, 
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 
en bonte bloemen overal, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

12. Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
wij brengen U de lof en eer, halleluja. 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
de dienaars van uw grootheid zijn, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 

Toelichting bij de dienst 

Gebed om ontferming 

Zingen  Lied 942: 3 
Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Open die wereld die geen einde heeft, 



wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

Gebed bij de opening van de Schriften 

Eerste Schriflezing Psalm 104 

Zingen  Lied 978: 1 en 3 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeek're zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 

Tweede Schriftlezing Romeinen 8: 18-30 

Overdenking 

Muzikaal intermezzo 

Gebeden 

Aankondiging collecte 

Zingen Lied 263: 1, 2 en 3 
1. Wees gij mijn toevlucht de komende nacht, 
De morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen als gij er niet zijt, 
Die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 

2. Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
Die hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
Het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
Een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
Wees gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 

Wegzending en zegen Zingen ‘amen’


