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Binnenkomst kerkenraad 
 

Het kind van dienst verzet de liturgische klok en steekt de tafelkaarsen aan 
 

Welkom   
 

Moment van stil worden 
 

Intochtslied Psalm 150 
 

1. Looft God, looft Hem overal. 
Looft de Koning van 't heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn Naam en eeuwig wezen. 
Looft de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 

 

2. Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Cither, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen.  

Bemoediging en openingstekst (het refrein van NLB 1002) 
 

V:  Onze hulp is in de Naam van de Vader 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V:  die trouw houdt tot in eeuwigheid 
 die de verdrukte recht verschaft 
 en de hongerige brood geeft 
 

V: Een volk op weg gezet 
 om vrede tegemoet te gaan: 
 de toekomst die is aangezegd 
 moet doorverteld, verstaan, gedaan. 
 Zijn wij dat volk, gewekt 
 om op te staan?  
G: Wij gaan.  
 

 
 
 
 
 



Zingen NLB 215: 4 en 7 
 

4.   Wie van zich afziet naar God toe, 
      loopt in het licht en wordt niet moe. 
      Het schijnsel van de hemel gaat 
      over de dag van vroeg tot laat. 
 

7.   Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
      voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
      En dat ons leven ied're dag 
      als ons gebed U loven mag. 

Kyriegebed 
 

Glorialied NLB 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. 

 

Gebed bij de opening van het Woord 
 

Moment met de kinderen 
 

Zingen NLB 832 
 

Geroepen om op weg te gaan 
om op te staan, te reizen, 
naar het land dat God zal wijzen. 
 

De kinderen gaan naar de bernetsjinst 
 

Schriftlezing Numeri 27: 12-23 
 

 
 
 
 



Zingen NLB 605: 1 en 2 
 

1. De toekomst is al gaande,  
lokt ondanks tegenstand  
ons weg uit het bestaande  
naar eens te vinden land.  

 

2.     De toekomst is al gaande,  
        schept doorgang door de vloed,  
        dwars door het ongebaande  

een pad dat voortgaan doet.  

Schriftlezing Hebreeën 11: 13 en 14 
 

Zingen NLB 605: 5 
 

5. De toekomst houdt ons gaande,  
voert ondanks tegenstand  

ons uit het doods bestaande  
 naar nieuw, bewoonbaar land.  
 

Overdenking 
 

Muzikale meditatie 
 

Zingen NLB 612: 1 
 

Wij komen als geroepen 
en aan het licht gebracht. 
Het leven te begroeten 
heeft God ons toegedacht. 
Wij komen als geroepen 
getekend met een naam, 
van ongeweten toekomst 
de mede-erfgenaam.  
 

Gebeden, die we besluiten met stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

Onze Vader, die in de hemelen zijt 
Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede 
Gelijk in de hemel als zo ook op de aarde 
Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden 
Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren 
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze 
Want van U is het Koninkrijk  
En de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Amen. 
 

Inzameling 
Tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de bernetsjinst 
De 1e collecte in deze dienst is bestemd voor de diakonie 
De 2e collecte is voor de kerk 
 

 
 
 
 



Slotlied Zingen NLB 642: 1, 2, 3 en 4 
 

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, 
 dat Hij is opgestaan, 
 dat met zijn Geest Hij ons omgeeft 
 waar wij ook staan of gaan. 
 

2. Ik zeg het allen, en de mond 
 van allen zegt het voort, 
 tot over 't ganse wereldrond 
 de nieuwe morgen gloort. 
 

3. Nu schijnt ons deze wereld pas 
 der mensen vaderland: 
 een leven dat verborgen was 
 ontvangen we uit zijn hand. 
 

4. Tenonder ging de sterke dood, 
 tenonder in de vloed; 
 nu straalt ons in het morgenrood 
 zijn toekomst tegemoet. 
 

Wegzending en zegen,  
beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’ 
 

Na de zegen zingen wij het Wilhelmus, NLB 708: 1 en 6 
 

Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik, van Duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, 
den Koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd.  
 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God mijn Heer, 
op U zo wil ik bouwen, 
Verlaat mij nimmermeer. 
Dat ik doch vroom mag blijven, 
uw dienaar t'aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 
 


