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Orgelspel 
 
Woord van welkom en mededelingen – door de ouderling van dienst 
 
VOORBEREIDING 
 
De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 
Drempelgebed 
 
Stilte  
 
(de gemeente gaat staan) 
 
Aanvangslied 209:1,2,3 
Vers 1 – zanggroep  
Vers 2 – liedtekst uitgesproken door de predikant (melodie gaat door) 
Vers 3 – zanggroep  

 
 
2 Geef dat ons hart mag zijn gericht  
op U die ons verstand verlicht, 
opdat uw naam ons steeds nabij, 
uw lof op onze lippen zij 
 
3 totdat met alle engelen saam  
wij zingen: ‘Heilig is Gods naam!’, 
en zien U in het zalig licht 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
Bemoediging en groet  
V Onze hulp is de naam van de Heer,  
A die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V Zijn genade en vrede zij met u allen.  
A Amen 
 



(de gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding  
 
Kyriegebed 
Na ‘bidden wij’: Heer, ontferm u over ons! (samen uitgesproken) 
 
Glorialied 305: 1,2,3 
Vers 1 – zanggroep  
Vers 2 – liedtekst uitgesproken door de gemeente (melodie gaat door) 
Vers 3 – zanggroep  

 
 

2 Alle eer en alle glorie 
geldt de Zoon, de erfgenaam! 
Als genade die ons toekomt 
is Hij onze nieuwe naam. 
Licht uit licht, vergezicht, 
steek ons met uw stralen aan! 

3 Alle eer en alle glorie 
geldt de Geest die leven doet, 
die de eenheid in ons ademt, 
vlam, die ons vertrouwen voedt! 
Levenszon, liefdesbron, 
maak de tongen los voorgoed! 

SCHRIFT  
 
Gebed 
afgesloten met LB 333  



 
 
Schriftlezing Filippenzen 4:1-9 
Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans 
zijn, blijf standvastig in de Heer. Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, 
want u bent één met de Heer. En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met 
mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de 
namen in het boek van het leven staan. 
Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u 
kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat 
u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven 
gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. 
Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat 
rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat 
deugdzaam is en lof verdient. 
Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de 
God van de vrede zal met u zijn. 
  
Lied: 119: 64 

 



 
Verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Lied: 849: 1,2,3 
Vers 1 – zanggroep  
Vers 2 – liedtekst uitgesproken door de gemeente (melodie gaat door) 
Vers 3 – zanggroep  
 

 
 
2. Luister naar de stem van wijsheid, 
op de markt prijst zij haar waar. 
Hoor het woord dat mens geworden 
ware goedheid openbaart. 
Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 
vinden recht en trouw elkaar. 

3. Zuster wijsheid, kom en help ons, 
voed wie nieuw geboren wordt. 
Zielsvriendin en liefste naaste, 
wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, 
om de aarde en om God. 

TOEWIJDING  
 
Pastorale mededelingen  
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader) 
 



Collecten 
 
(gemeente gaat staan)  
 
Slotlied 1005: 1,2,5 
Vers 1 – zanggroep  
Vers 2 – liedtekst uitgesproken door de gemeente (melodie gaat door) 
Vers 5 – zanggroep  

 
 
2. Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen  
zoekend naar hoop, troost in uw woord.  
Spreek door ons heen tot de verdrukten,  
zo wordt uw stem gehoord.  
Ref 
 
5. Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis.  
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,  
totdat uw rijk hier is.  
Ref 
 
Zegen 
A: (GESPROKEN) AMEN 
 
Orgelspel 


