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Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied: Lied 149: 1 en 2 

Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang de Heer verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaderen. 
De heilige reien naderen. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 
Votum en drempelgebed 

Gebed om ontferming, lezen: Lied 1012 

Glorialied: Lied 865: 1 en 2 

Komt nu met zang van zoete tonen 
en u met snarenspel verblijdt! 
Zingt op en wilt alom betonen, 
dat gij van harte vrolijk zijt. 
Juicht God ter eer,  
Zijn lof vermeer', 
Die zulk een groten werk 
gedaan heeft voor Zijn Kerk! 
 
In Israël was dat een wijze, 
valt met hen ook de Heer' te voet: 
dat elk nu toch God roem' en prijze, 
die ons zoveel weldaden doet. 
Roept overal 

met groot geschal: 
"Lof, prijs en dank alleen 
zij God en anders geen!" 
 
DIENST VAN DE SCHRIFTEN 

Woord met de kinderen 

Gebed 

Lied Kindernevendienst: 

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. 
 
Lezing uit de Schriften: GENESIS 9, 8 t/m 23 

Evangelie, gezongen: Lied 370 

Vader, die woont in hemels licht, 
uw rijk geeft liefde een gezicht – 
uw naam is waard de hoogste eer! 
Wij bidden om een ommekeer: 
wek doden op, maak armen rijk, 
laat komen, Heer, uw koninkrijk. 
 
Uw wil geschiede, goede God, 
laat ons niet over aan ons lot, 
bewaar de aarde voor de dood 
en geef van dag tot dag ons brood. 
Vergeef als wij: laat uw geduld 
steeds groter zijn dan onze schuld. 
 
Leid ons niet in verzoeking, Heer, 
verlos ons, maak ons meer en meer 
tot mensen aan uw beeld gelijk – 
want U behoort het koninkrijk, 
de kracht, de hoogste heerlijkheid 
nu en in alle eeuwigheid. 
 



Preek 

Orgelspel 

Zingen: Lied 700: 1 en 3 

Als de wind die waait met vlagen, 

zo verrassend waait de Geest, 

soms een storm, met donderslagen, 

soms een stem: Wees niet bevreesd! 

Soms een vlam, een vonk van boven, 

soms een haard die laait van vuur, 

soms een lamp die uit kan doven, 

soms een glans van korte duur. 

Als een woord dat weg wil wijzen, 

richting geeft en ruimte biedt, 

als een brood, een vaste spijze, 

sóms, soms even – soms ook niet. 

Soms, soms lijkt geen wind te waaien, 

alles tevergeefs geweest 

totdat weer in lichterlaaie 

vonkt en vlamt: het vuur, de Geest! 

DIENST VAN GEBED EN ZEGEN 

Herdenking: Mw. Alie Schuil – Visser 

Zingen: Ik weet aan wie 

Ik weet aan wie ik mij vertrouwe, 
al wisselen ook dag en nacht; 
ik ken de rots, waarop ik bouwe; 
hij faalt niet, die uw heil verwacht. 
Eens, aan de avond van mijn leven, 
breng ik, van zorg en strijden moe, 
voor elke dag, mij hier gegeven, 
U hoger, reiner loflied toe. 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ONZE 

VADER 

Slotlied: Lied 655 

Zingt voor de Heer een nieuw gezang! 

Hij laaft u heel uw leven lang 

met water uit de harde steen. 

Het is vol wondren om u heen. 

Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

Een lied van uw verwondering 

dat nóg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilge tekens te verstaan. 

Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

Zegen 

Zingen: Amen 

Orgelspel 

 


