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VOOR de DIENST 

 
Orgelspel 
We bereiden ons in stilte voor op de dienst.  
 
Woord van welkom 
Aansteken van de kaarsen en het openleggen van de Bijbel 
 
 –  de gemeente gaat staan – 
 

De DIENST van het VOORWOORD 
 
Aanvangslied: Hoe ver wij ook gaan (Fokkelien Oosterwijk) verzen 1 en 2 
Mel. Liedboek voor de Kerken, Gezang 470 

Hoe ver wij ook gaan, voorbij onze pijn, 
zo sterk als wij staan, zo klein als wij zijn, 
God, waar wij U zoeken en waar U ons vond,  
daar staan onze voeten op heilige grond. 
 
Vuur dat niet verteert, vlam die ons verdraagt, 
Uzelf, lieve Heer, God die naar ons vraagt.  
Waar U ons komt roepen, waar U zo bestond,  
daar staan onze voeten op heilige grond.  
 

groet 
v.: de Heer is met u allen 
g:  ZIJN VREDE IS MET U 
 
beginwoorden  
v:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
g:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN 
 
Lied: Hoe ver wij ook gaan (Fokkelien Oosterwijk) verzen 4 en 5 
Mel. Liedboek voor de Kerken, Gezang 470 

Het licht van uw stem, in vonken gehoord, 
het richt ons door klemmend donker steeds voort. 
Waar U onze weg naar een nieuw leven vond,  
daar staan onze voeten op heilige grond.  
 
Wees ons dan nabij, trouwhartig en echt, 
wees wat ons geloof vanouds van U zegt.  
Waar wij U ontmoeten als een oud verbond, 
daar gaan onze voeten op veilige grond.  

  
  



Kyrië  
v:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld,  
want zijn barmhartigheid kent geen einde. 
      …. gebed…. 
BEAMER: Trijntje Oosterhuis 
Die mij droeg op adelaarsvleugels,  
die mij hebt geworpen in de ruimte, 
en als ik krijsend viel, mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid, 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 
  
 
Korte tekst  
Lied: Psalm 98: 1 

1. Zingt een nieuw lied voor God den Here, 
want Hij bracht wonderen tot stand. 
Wij zien hem heerlijk triomferen, 
met opgeheven rechterhand. 
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde, 
bevrijdend heil en bindend recht, 
voor alle volkeren op aarde, 
Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
 

 
 

De DIENST van het WOORD 
 
Gebed bij de opening van de Schriften:  
BEAMER: Lied 695 [YouTube] 

1. Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 

2. Raak met uw adem mijn onrust 
Tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind.  
 

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand.  
 

4. Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan.  

5. Heer, raak ons aan met uw adem,  
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels,  
zegen ons met uw licht!  
 

moment met / voor de kinderen 
 
Eerste Schriftlezing: 1 Samuël 16: 1 t/m 13 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kAoeKIscVeQ
https://www.youtube.com/watch?v=gJSl6whLbME


Lied: 990: 1 en 2 
De laatsten worden de eersten, 
wie knielde krijgt een troon, 
de knechten mogen heersen, 
de dienaar heet een zoon. 
 
O Heer, o eerstgeboren 
van allen uit de dood, 
Gij zoekt wat is verloren, 
Gij maakt het leven groot! 

 
Tweede Schriftlezing: Lucas 2: 25 t/m 32 
 
Lied 339-A 

U komt de lof toe, U het gezang, 
U alle glorie, 
o Vader, o Zoon, o Heilige Geest, 
in alle eeuwen der eeuwen. 
 

 
Uitleg en Verkondiging 
 
BEAMER: Lied 518:  

1   Hoe helder staat de morgenster, 
en straalt mij tegen van zo ver, 
de luister van mijn leven. 
Komt tot mij, zoon van David, kom, 
mijn Koning en mijn Bruidegom, 
mijn hart wil ik U geven. 
Lieflijk, 
vriendlijk, 
schoon en heerlijk, 
zo begeerlijk, 
mild in 't geven, 
stralend, vorstelijk verheven.  

3. Gij schittert als een edelsteen, 
mijn hart is vol van U alleen, 
uw liefde doet mij leven. 
Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
hoe bloei ik op daar ik mag zijn 
een rank met U verweven. 
Aan U 
blijft nu 
heel mijn leven 
weggegeven, 
om te ontvangen 
U, mijn liefde, mijn verlangen. 
 

4. Hoe liefelijk is uw gelaat; 
als Gij uw ogen op mij slaat, 
dan doet de vreugd mij beven. 
Gij Jezus, zijt zo trouw en goed; 
uw woord en geest, uw vlees en bloed, 
zij zijn mijn ziel, mijn leven. 
Heer des 
Hemels 
laat, getrouwe, 

https://www.youtube.com/watch?v=tgX-HP3COW8


mij aanschouwen 
uw erbarmen. 
Herder neem mij in uw armen. 
 

6. Laat al het vrolijke geluid, 
van stemmen, van viool en fluit, 
te zijner ere klinken. 
Hij staat voor altijd aan mijn zij. 
Mijn schone liefste is van mij, 
in Hem wil ik verzinken. 
Laat ons 
Samen 
spelen zingen, 
dansen springen 
voor den Here, 
die de Koning is der ere. 

 
Geloofsbelijdenis 
v: Belijden wij in gemeenschap met de synagoge en in de Geest van de 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 uw naaste als uzelf. 
g: AMEN. 
 
Lied: 487: 1 

Eer zij God in onze dagen,      
eer zij God in onze tijd.    
Mensen van het welbehagen,    
roep op aarde vrede uit.    
Gloria in excelsis Deo. (2x)    

 
De DIENST van het ANTWOORD 

 
dankgebed - voorbeden - stil gebed – oecumenisch Onze Vader 
 
mededelingen  
We staan stil bij de collecten:  
 eerste collecte: diaconie 
 tweede collecte: pastoraat en eredienst 

derde collecte: klein onderhoud kerkgebouw  
 
 –  de gemeente gaat staan – 
 
Lied 487: 2 en 3. 

Eer zij God die onze Vader  
en die onze Koning is.  
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is.  
Gloria in excelsis Deo. (2x)  
 
 



We luisteren naar pianospel: Gezang 487: 3. 
Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen  
peis en vreê, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo. 
Gloria in excelsis Deo. 

 
 

HEENZENDING EN ZEGEN 
v:  ……………………. 
De beide zangers zingen: 
 
 
 
 
 
Orgelspel 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


