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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 1005, 1, 2 en 5 Zoekend naar licht 

 

Bemoediging en groet 

V: Onze hulp is de Naam van de Heer 

G: Zijn naam is: ‘Ik zal er zijn, voor jou’. 

V: Hij houdt alles in zijn hand: 

G: hemel en aarde, alles wat is. 

V: Hij is trouw tot in eeuwigheid: 

G: Hij doet recht aan de verdrukten, Hij beschermt de vreemdelingen. 

V: Maar wie kwaad doet, richt Hij te gronde. 

A: De HEER is koning tot in eeuwigheid. 

V: hem behoren wij toe 

A: Amen 

 

Drempelgebed 

De wereld om ons heen met alle drukte, vreugde en verdriet. 

We mogen het voor even loslaten. 

We maken bewust tijd voor U en voor elkaar. 

Moge de weldaad van Uw huis ons vervullen, 

Uw heil ons omringen, Uw vrede bij ons zijn. 

door Jezus Christus onze Heer, AMEN 

 

Zingen NLB 713: 1, 2 en 5 Wij moeten Gode zingen 

 

Groet:  

V: De Heer zij met u  

G: Ook met u zij de Heer. 

 

Gebed  

Moment met de kinderen 



Zingen ELB 422: 1 en 4 

 

1.Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

vallen de dromen in duigen. 

Dromen van vrede worden niet waar, 

kwaad is niet om te buigen. 

 

refr. Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 

leef je buiten Gods gloria. 

 

4.Als je geen liefde hebt voor elkaar,  

is er geen hoop meer op zegen 

Kinderen, maak de liefde toch waar,  

Schrijf het op alle wegen:  

Refr.  

 

De kinderen gaan naar de bernetsjinst 

 

Schriftlezing: Jeremia 23, 23-29  

 

Zingen NLB 82: 1 en 3 God staat in ’t midden van de goden 

 

Schriftlezing Lucas 12, 49-56 

 

Zingen NLB 313: 3 De geesten onderscheiden 

 

Overdenking 

 

Muzikale meditatie 

 

Zingen geloofsbelijdenis (melodie NLB 913,  vertaling  Jaap Zijlstra) - staande 

 

Ik geloof in God de Vader 

die een bron van vreugde is,  

louter goedheid en genade, 

licht in onze duisternis. 

Hij, de koning van de kosmos 

- het gesternte zingt zijn eer - 

heeft uit liefde mij geschapen 

en tot liefde keer ik weer. 

 

Ik geloof in Jezus Christus 

die voor ons ter wereld kwam, 

Zoon van God en Zoon van Mensen, 

goede herder, offerlam. 

Door te lijden en te sterven 

- groot is het geheimenis - 

schenkt Hij mij het eeuwig leven 

dat uit God en tot God is.  

  

Ik geloof dat mijn Verlosser 

Door de dood is heengegaan 

en op Pasen – God zij glorie – 

uit het graf is opgestaan. 

Door het brood – dit is mijn lichaam – 

door de wijn – dit is Mijn bloed – 

geeft de Vredevorst mij vrede, 

            maakt Hij alle dingen goed. 



 

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 1
e
 collecte in deze dienst is bestemd voor de 

De 2
e
 collecte is voor de  

 

Slotlied Zingen NLB 418 God, schenk ons de kracht om bij U te blijven 

 

Wegzending en zegen,  

beantwoord met het zingen van ‘Amen, amen, amen’ 

 


