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Orgelspel 
 

Binnenkomst kerkenraad, 
de liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken  
 

Verwelkoming en stille voorbereiding 
 

Intochtslied Psalm 68:7 (samenzang) 
 

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. 
 

Bemoediging en gezongen drempelgebed 
‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’(Iona 44) 
(drempelgebed wordt gezongen door Annemieke en Knillis) 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.    Neem de tijd en noem me bij de naam. 
       neem de tijd, maak heel 
       wie ik ben en wat ik was, 
       wat mijn ziel verdeelt. 

 

3. Neem de zwaarte van mijn hart, 
neem mijn diepe spijt, 
en raak met uw eenheid aan 
wat mijn aandacht splijt. 
 

4.    Neem het kleine kind in mij 
       dat de groei niet waagt. 
       Laat uw Zoon mijn baken zijn, 
       help me recht te staan. 

 

5. Neem mijn gaven, mijn talent, 
neem wat zich ontplooit. 
Neem mijn leven, maak het groot, 
dat ik word en ben.  

Gebed om ontferming, uitlopend in een gezongen Kyrië en Gloria  (NLB 413: 3 en 1) 
(samenzang) 
 

3. Heer, ontferm U over ons, 
open uwe Vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen. 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan 

 laat ons niet verloren gaan. 
 

1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert Uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

Groet 
V: De Heer zij met u 
G:  Met u zij de Heer 
 

Gebed om de opening van het Woord 
 

Moment met de kinderen 
 

Schriftlezing Genesis 4: 1-16 
 
 
 



Zingen EL 307: 1 en 2 (Annemieke en Knillis) 
 

1. Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

 

2. Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven aan meer dan eigen schuld, 
wij die god weet hoe verder tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

 

Schriftlezing Romeinen 12: 1-5 
 

Zingen EL 307: 3 (samenzang) 
 

3. Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

 

Verkondiging 
 

Meditatief orgelspel 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, 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  De eerste collecte is bestemd voor Missionair Werk (Kerk in Actie) 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk 

 

Slotlied NLB 969 (samenzang) 
 

1.   In Christus is noch west noch oost  
      in Hem noch zuid noch noord,  
      één wordt de mensheid door zijn troost,  
      de wereld door zijn woord.  
 

2.  Tot ieder hart, dat Hem behoort,  
     met Hem gemeenschap vindt.  
     De dienst aan Hem is 't gouden koord  
     dat allen samen bindt.  

3.  Geliefden, sluit u dan aaneen 
     vanwaar en wie ge ook zijt  
     als kind’ren om uw Vader heen 
     en Christus toegewijd.  
 

4.  Laat zuid en noord nu zijn verblijd,  
     Hem prijzen west en oost.  
     Aan Christus hoort de wereld wijd,  
     in Hem is zij vertroost.  

Zegen, beantwoord met een gezongen ‘Amen, amen, amen’ 


