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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied: Lied 837: 1 
 
Iedereen zoekt U, jong en oud, 
Speurend langs allerlei wegen; 
Kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd – 
Meester, waar kom ik U tegen? 
|Eens vindt U ons, bij dag of nacht, 
Moe van ons zelf en zonder kracht, 
Dorstens naar liefde en zegen. 
 
Votum en drempelgebed 
 
Zingen: Lied 837: 3 
 
Heer, als ons denken u ontkent, 
Kan ons de leegte benauwen. 
|Als onze hand uw schepping schendt, 
Wilt U dan ons nog vertrouwen? 
Twijfel of hoogmoed, onverstand – 
Neem ons, uw mensen, bij de hand, 
Laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
. 
Kyriegebed 
 
Zingen: Lied 837: 4 
 
Koning, Uw rijk is zo nabij – 
Open mijn ogen en oren! 
Onrustig is mijn hart in mij, 
Totdat het nieuw wordt geboren. 
Daarom zoekt U elk mensenkind. 
Zoek Herder, mij, opdat ik vind 
En steeds meer bij U zal horen. 
 
Gesprek en gebed met de kinderen 
 
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 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 om de Heilige Geest 
 
Eerste lezing: Jesaja 12, 1-6  
 
Zingen: Lied 938: 1 en 2 
1. Christus die u wilt tooien 
in het gewaad der schrift,  
ik berg mij in haar plooien.  
Met mijn bestaan op drift,  
met mijn gemiste kansen,  
mijn schaamte en mijn spijt,  
mag ik mij daar verschansen.  
Uw woord alleen bevrijdt.  
 
2. Christus die u bekleed hebt 
met wat geschreven staat,  
en die terdege weet hebt  
van wat mij lijden laat,  
U grijp ik bij uw kleren  
en laat niet los tenzij  
Gij u tot mij wilt keren,  
uw zegen legt op mij  
 
 
Tweede lezing: Marcus 6, 1-6 
 
Zingen: Lied 333 (2x) : 
Kom Geest van God, maak onze harten 
open,  
dat Christus bij ons woning vindt.  
 
Preek 
 
Orgelspel 
 
Zingen: Lied 534 
1. Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden  
is zelf het licht dat ruimte geeft:  
ons levenslicht, de Zoon van God.  
 
2. Hij die de lammen lopen liet 
hun dode krachten deed ontvlammen  
is zelf de weg tot waar geluk:  
ons levenspad, de Zoon van God.  
 
 



3. Hij die de armen voedsel gaf 
met overdaad hen kwam verwarmen  
is zelf het brood dat honger stilt:  
ons levensbrood, de Zoon van God.  
 
4. Hij die de doven horen deed 
hun eigen oren deed geloven  
is zelf het woord dat waarheid spreekt:  
het levend woord, de Zoon van God  
 
Dank- en voorbede,  met  acclamatie 368-j    
Heer, hoor ons bidden, laat komen uw Rijk ! 
 
Stil gebed –  Onze Vader 
 
Collecte  
 
Zingen slotlied: Lied 885 
 
1 Groot  is uw trouw o Heer, mijn god en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 
Die gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. 
Refrein: 
Groot is Uw trouw o Heer, groot is Uw trouw o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. 
Groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond. 
 
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
En uw nabijheid, die sterkt en die leidt; 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst, 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
Refrein: 
Groot is Uw trouw o Heer, groot is Uw trouw o Heer 
Iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. 
Groot is Uw trouw o Heer, aan mij betoond. 
 
Zegen 
 
Gezongen: AMEN 

 
Orgelspel 
 


