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VOORBEREIDING 

 
welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
intochtslied (gemeente gaat staan) Lied 47 (tekst Johan W. de Wit) 
 
1 Volken, klap de hand, zing van land tot land, 
jubel overal bij bazuingeschal: 
Jakobs God, de HEER, Hem zij alle eer! 
Kom en buig de knie voor de Koning die 
volken voor zijn voet biddend bukken doet – 
zijn geliefden leidt, ons een plaats bereidt. 
 
2 Zing, want voor ons oog voer de Heer omhoog. 
Wat staar je verweesd? Zing, want het is feest! 
Hoor, hoe hoorngeschal galmt door het heelal. 
Kom en buig de knie voor de Koning die 
naast zijn Vader zit, voor zijn broeders bidt, 
aan zijn vrienden denkt, ons de Trooster schenkt. 
 
3 Zing, want het is feest: God werkt met zijn Geest. 
Volken worden tot volk van Abrams God 
Vorsten gaan in stoet hun Vorst tegemoet, 
staan in volle pracht voor hun God op wacht, 
komen tot zijn troon, buigen voor de Zoon, 
prijzen Hem als Heer, tot zijns Vaders eer. 
 
moment van stilte 
 
bemoediging 
v. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 
v. U die uitstijgt boven de ze aarde 
g. bevestig ons bestaan 
v. U die uw ogen over ons opslaat 
g. dat wij U zoeken, in de hemel en op aarde 
v. wij zijn uw mensen, wij leven zover wij kunnen 
g. zegen ons met de ruimte van uw Geest, amen  
 
(gemeente gaat zitten) 
 
drempelgebed 
beden afgewisseld met Lied 301a (kyrie eleison) 
 
glorialied   Lied 273: 1, 3, 4 (Loof God, die zegent al wat leeft) 
 
gebed van de zondag of gebed om de Heilige Geest 
Afgewisseld met:  Lied 333 (Kom, Geest van God) 
 
 

 
 
 



DIENST VAN HET WOORD 
groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
 
Lezen: Ex. 24: 15 – 18 (NBV21) 
 
(orgelspel: 1x lied 103e) 
 
Lezen: Ex. 40: 34 – 38 (NBV21) 
 
(orgelspel: 1x lied 103e) 
 
Lezen: Mat. 17: 1 – 8 (NBV21) 
 
(orgelspel: 1x lied 103e) 
 
Lezen: Hand. 1: 1 – 14 (NBV21) 
 
(orgelspel: 1x lied 103e) 
 
Zingen:   Lied 663 (Al heeft Hij ons verlaten) 
 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
Zingen:    Lied 667 (Hij leeft) 

 
 

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 
dankgebed, voorbeden,  
stil gebed, Onze Vader 
 
informatie over de collectes 

 
Slotlied:   Lied 790 (Hoog als de hemel de liefde) 
 
v. wegzending en zegen 
g. Amen (gezongen) 


