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Kiezen 

Kies voor het leven 

voor uw eigen toekomst 

en die van uw nakomelingen 

 
De liturgische kleur deze zondag is groen: 

de kleur van de schepping, het leven en de hoop 
  

 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Engelage 

organist: Ed Ventevogel 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
Welkom door de dienstdoende ouderling 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 
We zingen: Psalm 119: 1 en 28 
 
Stilte 
 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 In de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente: Amen 
 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Levende, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen 

 
Drempelgebed 
 
We zingen: NLB 221: 1 en 2 
 

De gemeente gaan zitten. 
 
Inleiding 
 
We bidden om Gods betrokkenheid bij de wereld 

Gezongen: Kyrië eleison, kyrië eleison, kyrië eleison 
 
Glorialied: NLB 869: 1 en 3. 
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DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
We zingen: Liefde eenmaal uitgegeven (NLB 791) 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
 
Gebed om verlichting met de heilige Geest 
 
We lezen: Deuteronomium 30: 15 – 20 
 
We zingen: NLB 313: 1, 3 en 4 
 
We lezen: Mattheüs 5: 17 – 26 
 
We zingen: NLB 846: 1 en 2 
 
Overweging 
 
We zingen: NLB 846: 5 en 6 
 

WE ANTWOORDEN 
 
Mededelingen door de dienstdoende ouderling 
 
Collecte 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 

 
De kinderen komen terug van de oppas  

en de kindernevendienst. 

 

Allen gaan – indien mogelijk – staan 

 
Slotlied: NLB 416: 1 t/m 4 
 
Zending en zegen 
 
Gemeente: Amen, amen, amen.  
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Al wat een mens te kennen zoekt 
aan waarheid en aan zin: 

het ligt verhuld in uw geheim 
dat eind is en begin. 

 
Geen mensenoog heeft dat gezien, 

geen oor heeft het gehoord; 
het wordt ternauwernood vermoed 

en aarzelend verwoord. 
 

De mens die naar uw wijsheid zoekt, 
van harte, met verstand – 

doet Gij uw wereld ondergaan 
als maaksel van uw hand. 

 
Als wij uw sporen bijster zijn, 
Heer, geef ons denken moed; 

leer ons te luisteren naar de Geest 
die doven horen doet. 

 
Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 

aan de drie-ene macht: 
geheim dat aan de oorsprong staat 

en in het eind ons wacht. 
 

Lied 848 


