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Voorbereiding 
Welkom en mededelingen 

Intochtslied Psalm 139 : 1 en 7 
1 HEER, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,	 

't ligt alles open voor uw ogen.


7 Gij hebt mij immers zelf gemaakt,

mij met uw vingers aangeraakt,

met toegewijde tederheid

mijn nieren en mijn hart bereid,

mij in de moederschoot geweven,

mij met uw wonderen omgeven. 

Stil gebed 
Bemoediging en groet 

Kyrie: Gebed 

Gloria: Lied 217: 2.3.4.5 
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,

God onze Vader.


3 Door U geschapen om uit U te leven, 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 

ons doen en laten zuiveren en dragen, 

dan stijgt de vreugde van uw welbehagen* 	 	 

in onze wereld.


5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleidde ons en onze aarde 

naar de voltooiing.


Dienst van het Woord 
Gebed bij de opening van het Woord 

Gesprek met de kinderen 

Schriftlezing: Genesis 2,4c-7 NBV 
In de tijd dat God, de HEER, aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen 
enkele struik en was er geen enkele plant opgeschoten, want God, de HEER, had het nog 



niet laten regenen op de aarde, en er waren geen mensen om het land te bewerken; wel 
was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte 
God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in 
de neus. Zo werd de mens een levend wezen.


Zingen: Lied 704: 1  
Dank, dank nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.	 	 	 	 


Verkondiging 

Orgelspel 

Lied: Zoals klei in de hand van de pottenbakker ELB 479  
getolkt door Ellen Both


Dienst van gaven en gebeden 
Gebeden en voorbeden 

Slotlied: Lied 868: 1.2.3  
1 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Kom allen saam,

psalmzing de heilige naam,

loof al wat ademt de Here.


2 Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.

Hij die u leidt,

zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.


3 Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon* heeft geweven,	mooi

dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.

Hij heeft u lief,

die tot zijn kind u verhief,

ja, Hij beschikt u ten leven.


Wegzending en zegen 

Uitgangscollecte 


