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Orgelspel 

Welkom 

Aanvangslied: Lied 978: 1 en 3 
1 Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzeekre zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
3 Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
't Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
 

Votum en groet 

Kyriegebed 

Gloria: Lied 870: 1, 2, 3 en 4 

1. Heilige God, geprezen zij 
uw komst door alles heen,  
uw woord van alle eeuwigheid  
dat tussen ons verscheen.  
 
2. Godlof, aan ons is toegezegd 
dat gij herleven doet  
wie zijn gesneuveld in ‘t gevecht  
van ‘t kwade tegen ‘t goed.  
 
3. Een ander trad in onze plaats, 
een mens tot ons behoud,  
geprezen zij de liefde Gods  
die ons zijn raad ontvouwt.  
 
4. Uw liefde, God, zo wijs en goed: 
wat eens in Adam viel,  
ons menselijke vlees en bloed,  
wordt leven weer en ziel.  
 

Gesprek en gebed met de kinderen 
 
Kindernevendienstlied: 
Wij gaan voor even uit elkaar  
en delen nu het Licht, 
Het Licht vertelt ons iets van God, 
Op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door 
En wie zich openstelt, 
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. 
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezing: Genesis 3, 1-5 
 
Zingen: Lied 140: 1 en 2 
1 Bescherm mij, HEER, behoed mijn leven, 
dat door geweld wordt overmand. 
Bedwing hen die naar onrecht streven, 
wier strijdlust elke dag ontbrandt. 
 
2 Bescherm mij en bewaar mijn gangen. 
Als adders spuwen zij venijn. 
Hun tong is scherp als die van slangen. 
Laat mij bij U geborgen zijn. 
 
Schriftlezing: Handelingen 28,  1-10 
 
Zingen: Lied 333: 
Kom Geest van God, maak onze harten open, 
dat Christus bij ons woning vindt. 
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
zingen: Lied 906: 1, 5, 6 en 8 
1 God is tegenwoordig, God is in ons midden, 
laat ons diep in 't stof aanbidden. 
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen 
alles in ons voor Hem neigen. 
Wie de stem heft tot Hem 
sla de ogen neder, 
geve 't hart Hem weder. 



5  Oorzaak aller dingen,  
houd Gij ons omgeven, 
adem van ons aardse leven. 
Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder, 
zee, ik ga in U ten onder. 
Ik in U, laat mij nu 
vallen in den blinde, 
U slechts zien en vinden. 
 
6  Streel Gij met uw stralen,  
God van licht en leven, 
mijn gezicht tot U geheven. 
Evenals de bloemen voor het zonlicht buiten 
zo gewillig zich ontsluiten, 
zo laat Gij, zon van mij, 
in uw licht mij groeien 
voor U openbloeien. 
 
8  Heer kom in mij wonen,  
zij mijn hart en leven, 
U ten heiligdom gegeven. 
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen, 
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen. 
Waar ik ga, zit of sta, 
laat mij U aanschouwen 
met een stil vertrouwen. 

Overlijdensbericht: Mw. S. Schaafsma 

Na  het  I.M.  zingen: 

1 Jezus, ga ons voor 
deze wereld door, 
en U volgend op uw schreden 
gaan wij moedig met U mede. 
Leid ons aan uw hand 
naar het vaderland. 
 
2 Valt de weg ons lang, 
zijn wij klein en bang, 
sterk ons, Heer, om zonder klagen 
achter U ons kruis te dragen. 
Waar Gij voor ons tradt, 
is het rechte pad. 
 
4 In de woestenij, 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan 't eind van onze wegen. 
Leid ons op uw tijd 
in uw heerlijkheid. 
 

Dank- en voorbeden 
 
Collecten 
 
Slotzang: Lied 870: 5, 6, 7 en 8 
5. Ja, meer dan ziel en leven zijn 
gegund aan bloed en vlees,  
Godzelf zal in ons wezen zijn,  
de ademende Geest!  
 
6. Want wie voor ons gestreden heeft 
alleen, man tegen man,  
als God én mens geleden heeft  
wat niemand lijden kan,  
 
7. die leidt ons door de doodsjordaan 
en houdt ons bij de hand,  
die heeft voor ons de weg gebaand  
naar het beloofde land.   
 
8. Geprezen, God, uw wijs beleid, 
de omweg van uw woord,  
ver boven alle hoogten uit  
en alle diepten door. 
 
 
Zegen 
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