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»

verwelkoming en mededelingen door de ouderling

stilte, bemoediging en drempelgebed (zittende):  

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
 Wij openen ons voor u, o God

VOORBEREIDING



»

v: opdat uw Geest in ons kan dalen
 en worden tot onze eigen adem.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat de kracht van wat U nog altijd beweegt
 ook ons de richting wijst.

allen: Wij openen ons voor u, o God
v: opdat uw liefde ons bezielen zal
 ons hoofd, ons hart, ja heel ons lichaam.

allen: Amen



aanvangslied 972: 1, 4, 5 (staande)
“Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn” ––>



»



»



»



gebed om ontferming 

beantwoord door 299 E  (I=mannen, II=vrouwen)
“Kyrie- en Gloriahymne” ––>
(het Gloria-deel staande)



»

[I = mannen, II = vrouwen]



»

[staande]



»



»



»



»



DIENST VAN HET WOORD

gebed van deze zondag 

kinderen gaan naar de nevendienst ––>

daarna schriftlezing Deuteronomium 8: 2 -6
en zingen lied 799: 1, 5, 6

“Kom, kinderen niet dralen”





»

2 Denk aan de tocht die de heer, uw God, u door de woestijn 
heeft laten maken, veertig jaar lang. Hij wilde u zijn macht la-
ten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in 
uw hart leefde: gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. 3 U 
hébt zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf u 
toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder had gezien en 
uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat een 
mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond 
van de heer voortbrengt. 4 Veertig jaar lang raakten uw kle-
ren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. 5 Laat ieder 



»

van u dan beseffen dat de heer, uw God, u opvoedt zoals een 
vader zijn kind opvoedt. 6 Leef daarom zijn geboden na door 
de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te 
tonen.



zingen lied 799: 1, 5, 6
“Kom, kinderen niet dralen” ––>



»



»



»



»



»



»



schriftlezing Psalm 121 ––>

daarna zingen lied 121: 4
“De Heer zal u steeds gadeslaan”



»

1 Een pelgrimslied.

 Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
 van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de heer
 die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
 hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
 hij slaapt niet,
 de wachter van Israël.



»

5 De heer is je wachter,
 de heer is de schaduw
 aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
 bij nacht de maan je niet schaden.
7 De heer behoedt je voor alle kwaad,
 hij waakt over je leven,
8 de heer houdt de wacht
 over je gaan en je komen
 van nu tot in eeuwigheid.



zingen lied 121: 4
“De Heer zal u steeds gadeslaan” ––>



»



»



schriftlezing Psalm 134 ––>

daarna zingen lied 801: 1, 2 en 5
“Door de nacht van strijd en zorgen”



1 Een pelgrimslied.

 Zegen de heer, u allen
 die de dienst van de heer verricht
 en in het huis van de heer staat, nacht aan nacht.
2 Hef uw handen op naar het heiligdom
 en zegen de heer.
3 Moge uit Sion de heer u zegenen,
 die hemel en aarde gemaakt heeft.

»



zingen lied 801: 1, 2 en 5
“Door de nacht van strijd en zorgen”   ––>



»



»



»



UITLEG  EN  VERKONDIGING 

daarna zingen lied 837
“Iedereen zoekt U, jong of oud”





• via positiva: 
 de zegen van schepping vieren

• via negativa: 
 bevrijd worden van macht en geweld

• via transformativa: 
 verzet

dorothé sölle 
1929 -2003





zingen lied 837
“Iedereen zoekt U, jong of oud”   ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



zingen canon 832
“Geroepen om op weg te gaan”  ––>

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindernevendienst

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN



»



dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug uit de kindernevendienst  ––>

inzameling gaven:
 1) Kerk 2) Diaconie – ondersteuning





inzameling gaven:
 1) Kerk 2) Diaconie – ondersteuning

zingen lied 802: 1, 4, 5 en 6 (staande)
“Door de wereld gaat een woord” ––>



»



»



»



»



»



»



»



»



zending en zegen
beantwoord met gezongen  “Amen”
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