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Welkom (door ouderling) 
 
[de gemeente gaat staan] 
  
Zingen: Psalm 121:1,2 (Ik sla mijn ogen op en zie / Uw wank’le voeten zet Hij vast) 
  
Moment van stilte, bemoediging en groet  
  
[de gemeente gaat zitten] 
 
Zingen: Psalm 121:3,4 (De Heer brengt al uw heil tot stand / De Heer zal u steeds gadeslaan) 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
  
Zingen: NLB 304:1-3 (Zing van de Vader / Zing van de Zoon / Zing van de Geest; als glorialied) 
  
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Gesprek met de kinderen 
  
[de kinderen steken de kaars aan en gaan naar de kinderkerk] 
 
Bijbellezing: Efeziërs 2:11-22 (uit: NBV) 
11Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd 
wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12bedenk dat u destijds niet verbonden was 
met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de 
verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en 
zonder God. 13Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn 
bloed. 14Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur 
van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten 
werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 
16en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap 
te doden. 17Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 
18dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader. 
19Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en 
huisgenoten van God, 20gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus 
Jezus zelf als de hoeksteen. 21Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een 
tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar 
God woont door zijn Geest.  
 
Zingen: NLB 968:1,2 (De ware kerk des Heren / Door God bijeen vergaderd) 
  
Uitleg en verkondiging  
  



Meditatief orgelspel  
  
Zingen: NLB 802:1-4 (Door de wereld gaat een woord / Door de wereld gaat een stoet / Menigeen 
ging zelf op pad / Door de wereld klinkt een lied) 
  
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
  
Collecten 
 
[de kinderen komen terug uit de kinderkerk / de kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas] 
 
[de gemeente gaat staan] 
  
Zingen: Ga dan op weg (melodie: NLB 868, Lof zij de Heer) 
1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden.  
Ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden.  
Wees niet bevreesd. Ga, en vertrouw op de Geest  
die je van angst zal bevrijden.  
  
2. Ga dan op weg en ontmoet op je reis medemensen.  
Geef aan een ieder al wat je jezelf toe zou wensen.  
Dan onder 't gaan zoek je de steun van de Naam  
en overschrijd je je grenzen.  
  
3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen.  
Ga, en ontdek wat vandaag nog voor jou is verborgen.  
Houd op het licht altijd je ogen gericht,  
dat zal je kracht zijn voor morgen.  
  
Wegzending en zegen 
 
Zingen: Amen 


