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VOORBEREIDING 

 
welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
intochtslied Lied 993: 1,2,4 
1. Samen op de aarde, dat beloofde land,  

God zal ons bewaren, want hij houdt in stand 
 
2. wat hij heeft geschapen, met zijn hand, zijn woord 

Hij zal niet verlaten wat hem toebehoord. 
 

3. Om zijn naam te prijzen gaf Hij zon en maan,  

wijzen en onwijzen gunt Hij één bestaan. 

 
 (gemeente gaat staan) 
 
moment van stilte 
 
bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
   en niet laat varen de werken van zijn handen. 
g. Amen. 
 
(gemeente gaat zitten) 
 
drempelgebed 
 
glorialied  
Gloria:  

1. Dankt , dankt 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. 

 

3. Lof, eer en prijs zij God, die woont in ’t licht daarboven. 

Hem, Vader, Zoon en Geest, moet heel zijn schepping loven. Van Hem, de ene Heer, 

gaf het verleden blijk,  

het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.  

 

gebed van de zondag of gebed om de Heilige Geest 
 
kindermoment 
(gesprekje met de kinderen/aansteken van de kaars/vertreklied) 
De kinderen zijn gewend dat ze op de eerste rij mogen gaan zitten. Er staat een krukje voor 
in de kerk die u kunt gebruiken om op gelijke hoogte met de kinderen een gesprekje te 
hebben. Hierna wordt de kaars van de kinderkerk aan de paarskaars aangestoken en wordt 
het vertreklied gezongen. 
 

 
  



DIENST VAN HET WOORD 
 

 
groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
schriftlezing O.T. Jesaja 40: 18-25 
18 Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden? 
19 Met een godenbeeld misschien?  
Dat is door een ambachtsman gemaakt, 
door een edelsmid overtrokken 
met goud en zilverbeslag. 
20Met een beeld, opgericht op een bergtop? 
Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt, 
met zorg gekozen door een vakman, 
die een godenbeeld wil maken dat niet omvalt. 
21Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? 
Is het je niet van meet af aan verteld? 
Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? 
22 Hij troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen –, 
hij spreidt de hemel uit als een doek, 
spant hem uit als een tent om in te wonen. 
 
lied 904: 1  
Beveel gerust uw wegen, 
al wat u 't harte deert, 
der trouwe hoed' en zegen 
van Hem, die 't al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden, 
waarlangs uw voet kan gaan. 
 
Tweede Lezing: Romeinen 8: 18-26 
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die 
ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat 
openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, 
niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop 
gekregen, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de 
vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken 
wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En 
dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in 
onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van 
ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn wij gered. als we echter nu al zouden zien waarop 
we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien?  25Maar als 
wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26De 
Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God 
moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.  

 
lofprijzing 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
  



lied  
1. Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht  

om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
De lofzang van het leven geeft stem aan onze dank. 
 

4 Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten het komend bruiloftsfeest.  
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

dankgebed, voorbeden,  
stil gebed, Onze Vader 
 
collectes  
(kinderen komen terug uit de kinderkerk / kinderen in de crèche kunnen opgehaald worden) 
 

slotlied 419: 1,2,3 

1. God schenk ons de kracht, dicht bij u te blijven 

Dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

Zijn wij in U één, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen, lachen en geween. 

 

2. Niemand kan alleen , Heer uw zegen dragen,  

zegen drijft ons heen, naar wie vrede vragen 
Wat Gij schenkt wordt meer, naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen, vruchtbaar in de Heer. 
 

3. Vrede , vrede laat, gij in onze handen, dat wij die als zaad, 

dragen door de landen, zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, totdat in uw vrede ons 

hart rusten mag.  

 
(gemeente gaat staan) 
 
v. wegzending en zegen 
g. Amen (gezongen) 

 


