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Welkom door ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: NLB 135:1 en 10  

 

 
 
10. Zegen, Israël, de Heer, 
priesters, loof zijn majesteit, 
tempeldienaars, prijs zijn eer, 
loof Hem, wie zijn naam belijdt. 
Hij woont bij ons in gena. 
Prijs de Heer. Halleluja!  
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Stil gebed, Bemoediging en Groet  
 
Lied: Hemelhoog 539  

 
 
2. Rein door uw zuiver bloed, met zekerheid, 
dat wij geborgen in uw liefde zijn, 
staan wij vrijmoedig hier en antwoordt ons hart 
op de roepstem van uw Geest. 
 
3. Heer, ik wil horen uw zachte stem. 
Laat and're stemmen in mij zwijgen. 
Open mijn ogen, Heer, opdat ik het licht, 
van uw aangezicht zal zien. 
 
Gebed van verootmoediging  
Genadeverkondiging 
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Lied: NLB 705:1, 2 en 4  

 

 
 
2. Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, ere zij het Lam gewijd. 
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4. Halleluja, lof, aanbidding 
brengen engelen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, lof zij U der Heren Heer! 
 
Leefregel 1 Petrus 2:1-10 
 
Lied: Hemelhoog 629 
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2. Heer kom dichterbij, 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, diep in mij. 
en Heer leer mij uw wil 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde. Refrein 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
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Kindermoment en kinderlied     
 
DIENST VAN HET WOORD 
 
 Schriftlezing: Exodus 19:1-8 
 
Lied: NLB 118:1 en 3  
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3. 't Is beter bij de Heer te schuilen 
dan dat men bouwt op man en macht. 
't Is beter bij de Heer te schuilen 
dan dat men hulp van vorsten wacht. 
Toen ik mij wenden kon noch keren, 
omsloten door der volken ring, 
doorbrak ik in de naam des Heren 
de knellende omsingeling.  
 Schriftlezing: Johannes 14:1-7, 15-18  
Lied: NLB 653: 6 en 7 
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7. O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 
 
Uitleg en verkonding 
 
Lied: NLB 823:1,2 en 5 
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2. Uw wijsheid en uw welbehagen 
bepalen 's mensen levensdagen 
en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen 
en heersen over het bestaan. 
 
5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o Koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 
 
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 
 
 
  



11 

 

Slotlied: Hemelhoog 679:1,2 en 3 
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2. Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid. 
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren. 
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen. 
Schijn in mij, schijn door mij. Refrein  
3. Staan wij oog in oog met U, Heer, 
daalt uw stralende licht op ons neer, 
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven, 
U volmaakt wie volkomen zich geven. 
Schijn in mij, schijn door mij! Refrein  

Wegzending en Zegen 


