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Woord van welkom (door kerkenraadslid) 
 
Aanvangslied: NLB 273: 1 en 2  

 
 
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het welbewaard. 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging en groet 
 
Zingen: NLB 273: 3  
3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
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Gebed  
  
Zingen: HH 564: 1, 2, 3 en 5  

 

 
2. Voor uw woord van genade, dank U wel. 
Voor uw woord van genade, dank U wel. 
Heer, U maakte ons vrij. 
In uw kracht overwinnen wij. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
3. Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Wij aanbidden U, Jezus, Zoon van God. 
Vul ons hart voor altijd, 
met uw liefde en heerlijkheid. 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
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5. Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Maranatha, Heer Jezus, kom terug. 
Wij verwachten U, Heer. 
Hoor wij bidden: Kom haastig weer! 
O, Heer, wij prijzen uw naam! 
 
Moment voor de kinderen 
 
Kinderlied: ‘Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd’ 
 
Eerste Schriftlezing: Psalm 31:1-6 en 10-17 (HSV!)  
 
Zingen: NLB 31: 1, 7 en 12  
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7. Doe mij genadig weer aanschouwen 
uw liefelijk gelaat,- 
ik ben ten einde raad. 
Wek in mijn ziel een nieuw vertrouwen. 
Hoe is mijn moed geslonken, 
het hart is mij ontzonken. 
 
12. Maar ik vertrouw op U, mijn tijden, 
o Heer, zijn in uw hand; 
maak mij dan niet te schand! 
Ach, kom mij uit de hand bevrijden 
van wie, op mij verbolgen, 
mij totterdood vervolgen. 
  
 
Tweede Schriftlezing: Johannes 16:16-24 (NBV)  
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Zingen: HH 220: 3 en 4  

 

 
    
4. Hoe ras of traag de tijd verdwijnt, 
die dag zal zeker komen. 
Het licht, dat aan de kim verschijnt, 
wordt reeds van ver vernomen. 
Ja, halleluja, ja Hij komt! 
Juicht, mensen, englen, samen. 
Juicht met een vreugd, die 't al verstomt, 
juicht allen! Amen, Amen! 
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Uitleg en verkondiging 
 
Kort meditatief orgelspel   
 
Zingen: HH 728: 1 en 2  

 
 

 

 
 

REFREIN 
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2. Straks wanneer de grote dag begint, 
en het licht voor altijd overwint, 
zal de hemel opengaan, 
komt de Heer er aan, 
heffen wij dit loflied aan: 
Refrein 2 

 
 
 
Dankgebed,  
voorbeden,  
stil gebed  
en het gezongen  
‘Onze Vader’ (NLB 1006) 
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Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten 
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 
en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
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Mededelingen (door ouderling van dienst) 
 
Inzameling van de gaven  
(scancodes worden in beeld gebracht) 
 
Slotlied: NLB 416: 1, 2, 3 en 4  

 
 

 
 
2. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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3. Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
4. Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
Zegen (met gezongen ‘Amen’) 
 


