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Binnenkomst kerkenraad 
 

De liturgische klok wordt verzet en de tafelkaarsen worden aangestoken 
 

Welkom  
 

Moment van stil worden 
 

Intochtslied NLB 657: 1 en 2 
 

1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 

 

2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op andere lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van Uw verlangen 
heeft mij aan 't licht getild! 

Bemoediging en drempelgebed 
 

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:  Trouwe en barmhartige God  
 ……. 
 Eeuwige, vergeef ons al wat wij misdeden 
G: en laat ons weer in vrede leven. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen NLB 657: 3 en 4 
 

3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 

 

4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van Uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

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

Gebed 
 

Moment met de kinderen, die daarna naar de bernetsjinst gaan 
 

Schriftlezing Handelingen 9: 1-9 
 

Zingen NLB 139: 1 en 3 
 

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
’t ligt alles open voor uw ogen.  

 

3.      Waar zou ik vluchten voor uw Geest? 
         Gij sluit mij in, ik ben bevreesd. 
         Gij legt uw hand op mij, Gij zijt 
         zo dichtbij met uw majesteit, 
         zo ver en zo met mij verbonden: 

 hoe kan ik uw geheim doorgronden? 

Schriftlezing Handelingen 9: 10-20 
 

Zingen NLB 139: 14 
 

14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 

 en leid mij op den weg ten leven. 
 

Verkondiging                Muzikale meditatie  
 

Zingen NLB 837: 2, 3 en 4 
 

2.    Volgen wij, Heiland, niet uw spoor: 
       laten wij anderen bloeden, 
       geven wij pijn en angsten door -  
       neem ons dan onder uw hoede. 
       Spreek uw genezend woord vol macht, 
      dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
      Spreek, dan keert alles ten goede.  
 

3.   Heer, als ons denken U ontkent, 
      kan ons de leegte benauwen, 
      als onze hand uw schepping schendt, 
      wilt U ons dan nog vertrouwen. 
      Twijfel of hoogmoed, onverstand, 
      neem ons, uw mensen, bij de hand, 
      laat ons uw schoonheid aanschouwen. 
 



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.  
 

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 het werelddiaconaat 
De 2e collecte is voor de kerk 
 

Slotlied NLB 413 
 

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. 

 

2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwge, Ongeziene, 
looft uw liefd' en zingt ervan. 
Alle englen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
Heilig, heilig, heilig toe! 

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. 
 

Wegzending en zegen,  beantwoord met het zingen van NLB 425 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal  


