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VOOR DE DIENST 
 
we bereiden ons in stilte voor op de dienst  (de kerkenraad komt binnen) 
 
welkom 
 
aansteken van de kaarsen en het openleggen van de bijbel 

–  de gemeente gaat staan  – 

 
DIENST VAN HET VOORWOORD 

 
aanvangspsalm  91-A: 1 en 2 
1. Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood 
Zoek je bij Hem een onderkomen 
dan wordt zijn vrede jou tot brood 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als Vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade 
opdat je eens geluk zult zien. 
 

2. Engelen zendt Hij alle dagen 
om jou tot vaste gids te zijn. 
Zij zullen je op handen dragen 
door een woestijn van hoop en pijn. 
Geen bange nacht zal je doen beven, 
geen ziekte waar een mens van breekt. 
Lengte van leven zal God geven, 
rust aan de oever van een beek. 
 

 
groet 
v: de Heer is met u allen 
g: ZIJN VREDE IS MET U 
 
bemoediging 
v: onze hulp is de Naam van de Heer 
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:l die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
drempelgebed 



 
vervolg aanvangspsalm  91-A: 3 
3. Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, – 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 

 
 

–  de gemeente gaat zitten  – 
 
kyrie 
V: laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
 (en laten we zijn Naam prijzen…. 
 
smeekgebed 
v:…………,zo bidden wij: 
 
g: Ontferm U Heer naar de maat van uw liefde! 
 Ontferm U toch met de ruimte van uw hart! 
 
Glorialied:  704: 3   
3. Lof, eer en prijs zij God 

die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 

 
DIENST VAN HET WOORD 

 
gebed om de opening van de Schriften 

– onder orgelspel kunnen de kinderen naar de kindernevendienst  – 
 
schriftlezing Psalm 139: 1 - 12 
 
zingen  Lied 905: 1, 2 en 4 
1. Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 
weet Hem nabij, ook in de tijden 
die dreigend zwart zijn als de nacht. 
Want wie op God alleen vertrouwt, 
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 
 
 
 
 



2. Wat is de winst als ik vol zorgen 
mijn lot met ach en wee beklaag? 
Vind ik er baat bij elke morgen 
de dag te zien als nieuwe plaag? 
Want ons verdriet en onze nood 
worden door klagen maar vergroot. 
 

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 
doe wat uw hand vindt om te doen. 
Weet dat de hemel zelf u zegt, 
u brengt naar weiden fris en groen. 
Wie zich op God alleen verlaat, 
weet dat Hij altijd met ons gaat. 
 

 
schriftlezing Psalm 139: 13 - 18 
 
zingen Lied 139: 7 en 8 
7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 

mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 

8. Ik loof U die mijn schepper zijt, 
die met uw liefde mij geleidt, 
Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
in 't diepst der aarde opgebouwd. 
Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 

 
verkondiging 
 
meditatief orgelspel 
 
zingen Lied 913 
1. Wat de toekomst brengen moge, 

mij geleidt des Heren hand, 
moedig sla ik dus de ogen, 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen, 
Vader wat Gij doet is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig, kalme moed. 
 

2. Heer ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig Hij die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 
zie ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 
als ik in Uw hemel kom. 
 



3. Laat mij niet mijn lot beslissen:  
zo ik mocht, ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behand’len,  
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind. 
 

4. Waar de weg mij brengen moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen, 
naar het onbekende land. 

 
– onder het naspel  komen de kinderen terug  – 

 
–  de gemeente gaat staan  – 
 

belijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van 
 Messias Jezus de enigheid van de Here God 
 Hoor Israël. 
g: DE HEER IS ONZE GOD. 
 DE HEER IS ÉÉN EN ENIG. 
v: Gij zult de Heer uw God liefhebben 
 met geheel uw hart 
 en met geheel uw ziel 
 en met geheel uw kracht 
 en de naaste als uzelf 
g: AMEN 
 

– de gemeente gaat zitten  – 
 
zingen Lied 825: 1 en 2 
1. De wereld is van Hem vervuld, 

die 't kennen gaat te boven, 
wiens heerlijkheid ons is verhuld, 
in vonken licht verstoven. 
Geen mensenoog heeft Hem gezien 
wien elk zijn tempel bouwt, in wien 
onwetend wij geloven. 
 

2. Maar Hij die in de aanvang schiep  
de hemel en de aarde,  
die al wat is tot aanzijn riep,  
de ongeëvenaarde,  
woont niet in tempels; er is niets  
dat Hem ontbreekt, – hoe zou Hij iets  
uit mensenhand aanvaarden? 
 

 



 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
g: ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT 
 UW NAAM WORDE GEHEILIGD 
 UW KONINKRIJK KOME 
 UW WIL GESCHIEDE 
 OP AARDE ZOALS IN DE HEMEL 
 GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD 
 EN VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN 
 ZOALS OOK WIJ ONZE SCHULDENAARS VERGEVEN 
 EN LEID ONS NIET IN VERZOEKING 
 MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE 
 WANT VAN U IS HET KONINKRIJK 
 EN DE KRACHT 
 EN DE HEERLIJKHEID 
 IN EEUWIGHEID 
 AMEN 
 
mededelingen 
 
inzameling van de gaven 
 eerste collecte:   Bloemenfonds 
 tweede collecte:   Pastoraat en Eredienst 
 derde collecte: Klein onderhoud kerkgebouw 

–  de gemeente gaat staan  – 
 

slotlied 425 
1.
. 

Vervuld van uw zegen 
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden 
tezamen gezonden 
op weg in een wereld 
die wacht op uw woord 
 
Om daar in genade 
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep 
in het donkerste dal 
door liefde gedreven 
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen 
die vrucht dragen zal 

 



 

 
HEENZENDING EN ZEGEN 
v:…..   
 
g: AMEN 
 
 

 
 
 
 

Orgelspel 


