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VOORBEREIDING 
 
Orgelspel  
Welkom 
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 
1. Zing, mijn ziel, voor God uw Here, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor de Heer uw God. 
 
3. Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Stil gebed, votum en groet 
Zingen: Lied 935 
1. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand 
in die van onze Heer. 
 
2. Je hoeft niet bang te zijn 
als oorlog komt of pijn. 
De Heer zal als een muur 
rondom ons leven zijn. 
 
3. Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft 
als jij je ogen sluit. 
 
Gebed om ontferming 
Woord van genade 
Antwoordlied: Lied 273: 1 en 2 
1. Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hemelen Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 
2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk, 
dat naar de morgen vaart. 
Hij is de hartslag van ons werk, 
Hij houdt het wel bewaard. 
 
Gesprek met de kinderen 

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht. 
Dat licht vertelt ons iets van God. 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door, 
en wie zich open stelt, 
ervaart misschien een beetje licht, 
door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op, 
en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, 
het is voor allemaal. 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Schiftlezing: Genesis 28: 10-22 
Zingen: Lied 333 
Kom, Geest van God, 
maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt (2x). 
 
Verkondiging 
 
DIENST VAN HET ANTWOORD 
Orgelspel 
Antwoordlied 280: 4 en 5  
 
4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel open gaat, waar Gij ons met uw 
engelen troost, waar Gij U vinden laat? 
 
5. Onthul ons dan uw aangezicht, 
uw naam, die mét ons gaat / en heilig ons hier 
met uw licht, uw voorbedachte raad. 
 
In memoriam; zingen Lied 268:3  
Geef dat wij hier nooit alleen zijn,  
bij dag en nacht,  
engelen steeds om ons heen zijn,  
bij dag en nacht, dat de doden bij U leven, 
eeuwig in uw licht geheven –  
allen door uw trouw omgeven, bij dag en nacht. 
 
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: 421 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
Vrede voor jou, vrede voor jou, vrede voor jou. 
(2x) 
 
Zegen (3x Amen) 
Orgelspel 
Collecte bij de uitgang 


