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VOORBEREIDING 
 

 
welkom en afkondigingen (ouderling van dienst) 
 
intochtslied (gemeente gaat staan) psalm 146 vers 1 en 3 
 
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) 
 
kyriegebed 
 
glorialied: lied 280 vers 1 3.4.5 en 7 
 
gebed  om de Heilige Geest 
 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 

groet 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
schriftlezing uit het Aloude Testament  Genesis 28,  10-22 
 
lied: “Van Jakob in Bethel”, tekst W Barnard, melodie : lied 547 
 
Jakob is gekomen die in de woestijn 
om van God te dromen en een kind te zijn 
vluchtend van zijn vader, vechtend met het recht 
zag hij daar een ladder loodrecht opgericht. 
 
En de hemelboden gingen op en neer 
met gesloten ogen zag hij daar de Heer, 
met gesloten ogen hoorde hij zijn naam 
dat hij was geboren om voor God te staan. 
 
Toen hij lag te slapen aan de hemelpoort, 
God zal niet verlaten wie hem toebehoort 
en Hij zal hem geven kind aan huis te zijn 
overvloedig leven diep in de woestijn. 



 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
lied: “Het eerste licht”  tekst R. van Loenen, melodie: psalm 134 
 
Het eerste licht raakt Jakob aan: 
er is een lange weg te gaan. 
Maar waar geen reisgenoot meer is 
behoudt éen Naam betekenis. 
 
De Naam die afdaalt in de nacht 
die in een droom op Jakob wacht: 
“IK BEN”, het woord dat naar u taalt 
U voorgaat en u achterhaalt. 
 
Hij is op deze plaats geweest 
De schepping ademt nog Zijn Geest 
zelfs in een steen weerklinkt Zijn Naam 
de kracht die mensen op doet staan. 
 
O onuitsprekelijk geheim, 
wil ons ook tegenwoordig zijn. 
Hoe ontzagwekkend is de plaats 
waar Gij op ons te  wachten staat. 

 

 DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

 
dankgebed, voorbeden,  
stil gebed, Onze Vader 
 
collectes  
 
Slotlied  lied 146 c vers 3 en 4 
(gemeente gaat staan) 
 
v. wegzending en zegen 
g. Amen (gezongen) 

 
 

 
 
 


