
Orgelspel  

 

Welkom en mededelingen 

 

Zingen:  Lied 8b – Zie de zon, zie de maan 

 

Bemoediging en groet 

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer 

Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN 

Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer 

Gemeente:   AMEN 

 

Zingen: ‘Zoek de stilte, vind de ruimte’ uit Het liefste lied van overzee 65: 1 en 2 (Melodie 

Lied 975)  

Zoek de stilte, vind de ruimte / in ons overvol bestaan, 

waar de hoop een plaats kan vinden / wij bevrijd naar binnen gaan: 

wis de chaos en de wirwar / wis de ogen, om te zien 

wat van waarde is en kostbaar / wat tot onze vrede dient. 

 

Stilte vraagt om ons vertrouwen / koelt de hitte, remt de tred. 

God, de stilte die ons aanspreekt / kent ons wezen, raakt de kern. 

Hij schept ruimte in ons denken / schaduw die de zon laat zien, 

schenkt ons moed waar wij te klein zijn / geeft geloven doel en zin. 

 

Kyriegebed, onderbroken met Lied 301
e
 Kyrie eleison (3maal) 

 

Zingen: Lied 117d – Laudate omnes gentes 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum  

Laudate omnes gentes, laudate Dominum  

 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

 

Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord 

Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord  



 

Kinderen gaan naar hun nevendienst toe 

 

Gebed bij de opening van de Schriften 

 

Lezing: Jesaja 61: 1-3 

 

Zingen: Lied 530: 1, 2, 4 – De Geest des Heren is op hem 

 

Lezing: Matteüs 5: 1-12 

 

Zingen: Lied 1012: 3, 4 en 5 – En doe ons voor een ander vuur 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Lied 1001 – De wijze woorden en het groot vertoon  

 

Kinderen komen terug van hun nevendienst  

 

Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onzevader  

 

Collecte  

 

Kinderen kunnen opgehaald worden uit de oppas 

 

Slotlied: Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden 

 

Zegen 

 

 

 

 

 


