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Welkomstwoorden met aankondiging van het 
eerste lied:  
 
Zingen: Psalm: Psalm 70: 2 
Laat die U zoeken in hun nood 
verheugd een vrolijk lied beginnen. 
Laat allen die uw heil beminnen 
voortdurend zingen: God is groot! 
Maar ik ben arm, zie mijn ellende. 
Haast U tot mij, bevrijd mij, HEER! 
Gij zijt mijn hulp, toef niet te zeer, 
maar spoed U om mijn lot te wenden. 
 
Bemoediging en groet   
Kyriegebed 
 
Glorialied: Lied 906: 1,2,3 
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. 
 
2 God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven 
dag en nacht de engelen loven. 
Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere 
al de hoge hemelsferen. 
Laat o Heer, U ter eer, 
ons lied ook U prijzen, 
lof en dank bewijzen. 
 
3 Gaarne laat ik varen alle ijdelheden, 
alle aardse vreugd en vrede. 
Wil en wens begeeft mij, ziel en lijf en leven 
zij geheel aan U gegeven. 
Ja Gij zijt voor altijd 
onze God en Here. 
U zij lof en ere. 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Gesprek met de kinderen en aansteken van de 
kaars voor de kindernevendienst. 
Zingen: 
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. 
 
(Kinderen gaan naar de nevendienst) 
 
Schriftlezing: Jesaja 65: 17-25 
17Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, 
het komt niemand ooit nog voor de geest. 
18Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. 
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad 
en schenk haar bevolking vreugde. 
19Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en me 
verheugen over mijn volk. 
Geen geween of geweeklaag wordt daar nog 
gehoord. 
20Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts 
enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet 
voltooit; want een kind zal pas sterven als 
honderdjarige, 
en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 
21Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, 
wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 
22in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat 
zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van 
mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; 
mijn uitverkorenen zullen zelf genieten 
van het werk van hun handen. 
23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten 
en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. 
Zij zullen, met heel hun nageslacht, 
een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 
24Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, 
Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 
25Wolf en lam zullen samen weiden, 
een leeuw eet stro, net als een rund, 
en een slang zal zich voeden met stof. 
Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil 
op heel mijn heilige berg – zegt de HEER. 
 
Zingen :  Psalm 33: 1,8 
1 Komt nu met zang en roert de snaren, 
gij volk, dat leeft van 's HEREN recht. 
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen 
een lofzang in de mond gelegd. 
Word' als nooit tevoren / door wie Hem behoren 
't feestlied ingezet! 
Meldt de blijde mare / bij de klank der snaren, 
steekt de loftrompet. 
 
8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde / uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, /  
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 



Schriftlezing: Lukas 12: 32-40 
32Wees niet bang, kleine kudde, want jullie Vader 
heeft jullie in zijn goedheid het koninkrijk 
geschonken. 
33Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de 
armen. Maak voor jezelf een geldbuidel die niet 
verslijt, een schat in de hemel die niet opraakt, 
waar een dief niet bij kan en die door geen mot kan 
worden aangevreten. 34Waar jullie schat is, daar zal 
ook jullie hart zijn. 
35Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen 
brandend, 36en wees als knechten die hun heer 
opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, 
zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij 
aanklopt. 37Gelukkig de knechten die de heer bij 
zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal 
zijn gordel omdoen, hen voor de maaltijd nodigen 
en hen bedienen. 38Gelukkig degenen die hij zo 
aantreft, ook al komt hij midden in de nacht of kort 
voor het aanbreken van de dag. 39Besef wel: als de 
heer des huizes had geweten op welk uur de dief 
zou komen, dan zou hij niet in zijn huis hebben 
laten inbreken. 40Ook jullie moeten klaarstaan, want 
de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het 
niet verwacht.’ 
 
Zingen: Lied 751: 1,2,3,5 
1 De Heer verschijnt te middernacht 
Nu is nog alles stil, 
Maar zalig Hij die toch steeds wacht 
En Hem begroeten wil. 
 
2 Want ook als niemand naar Hem vraagt 
Noch in zijn dag gelooft, 
Zijn komst wordt door geen macht vertraagd; 
Hij heeft het zelf beloofd. 
 
3 Wie waakt er als een trouwe knecht, 
Zijn meester toegedaan, 
Dat als de Heer komt om zijn recht 
Hij voor Hem kan bestaan? 
 
5 De Heer verschijnt te middernacht 
Nu is nog alles stil…. 
Zalig die toch geduldig wacht 
En Hem begroeten wil. 
 
Verkondiging  
 
Orgelspel 
 
Zingen Lied 816: 1,2,3,4  
1 Dat wij ons zelf gewonnen geven 
Aan het bevrijdende bestaan 
Aan wat ons uitdaagt om te leven, 
Dat wij de stille roep verstaan. 
 
2 dat wij versteende zekerheden 
Verlaten om op weg te gaan. 
Dat niet de greep van het verleden 
Ons achterhaalt en stil doet staan. 
 

3 Omdat de huizen die wij bouwden 
Geen onderkomen kunnen zijn. 
Omdat het bloedeloos vertrouwde 
Ons achterdochtig maakt en klein. 
 
4 Dat wat wij hebben ons niet gijzelt, 
Dat wij van elke dwang bevrijd 
Naar onbekende plaatsen reizen. 
Dat gij ons onderkomen zijt.  
 
In Memoriam Pieter Tichelaar: 
Aansteken van de kaars – lezen I.M. en  
na een moment van stilte zingen we: 
 
Ps. 68 vers 7 
God zij geprezen met ontzag. 
Hij draagt ons leven dag aan dag, 
zijn naam is onze vrede. 
Hij is het die ons heeft gered, 
die ons in ruimte heeft gezet 
en leidt met vaste schreden. 
Hij die het licht roept in de nacht, 
Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
dat wordt ons niet ontnomen. 
Hij droeg ons door de diepte heen, 
de HERE Here doet alleen 
ons aan de dood ontkomen. 
Dienst der Gebeden 
 
Collecte  
 
Slotlied: Lied 968: 1,2,5 
1 De ware kerk des Heren, 
in Hem alleen gegrond, 
geschapen Hem ter ere, 
de bruid van zijn verbond, 
dankt aan zijn dood het leven. 
Hij is haar Bruidegom. 
Want God, zo staat geschreven, 
zag naar zijn dienstmaagd om. 
 
2 Door God bijeen vergadert, 
één volk dat Hem behoort, 
als kindren van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
5 Met God zijn wij verbonden, 
met Vader, Zoon en Geest, 
met alwie overwonnen, 
alwie zijn trouw geweest. 
Bewijs ons uw genade, 
dan zingen wij bevrijd 
de glorie van uw daden, 
in tijd en eeuwigheid. 
 
Zegen met gezongen amen 
Orgelspel   Na de dienst is er 
koffie/thee/limonade voor een ieder. 


