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De liturgische kleur deze zondag is groen: 
de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

In deze viering: 
voorganger: ds. Wijke Greydanus 

organist: Ed Ventevogel 
zang: Rebekka Davelaar en Joke Okken 
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WE BEREIDEN ONS VOOR 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

    Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
Zingen: NLB 280: 1 en 5 
 
Stilte 
 
Groet en bemoediging  
 

Een ieder gaat zitten. 
 
Gebed 
Voorganger: van God is de aarde, 
Gemeente: de wereld en al haar bewoners. 
Voorganger: Zie hoe goed en kostbaar is het 
Gemeente: als mensen in eendracht samenleven. 
Voorganger: Goedheid en trouw ontmoeten elkaar, 
Gemeente: gerechtigheid en vrede gaan hand in hand. 
Voorganger: Als de leerlingen van de Heer zouden zwijgen, 
Gemeente: zouden de stenen gaan roepen. 
Voorganger: Heer, open onze lippen 
Gemeente: en onze mond zal Uw lof verkondigen. 

 
Zingen: Psalm 65: 1 en 5 
 
Inleiding 
 
Gebed: we bidden om God’s betrokkenheid bij de wereld 
Voorganger: ……daarom bidden wij: 
Gemeente: Heer, ontferm U. 
 
Glorialied: NLB 985 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst 
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DE BIJBEL GAAT OPEN 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Psalm 104: 1 – 18 
  
Zingen: Gezang 400: 1 en 2  
(Liedboek voor de kerken 1973) 
 
1. 
Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
Aan U behoort de lof en eer, halleluja, 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen Uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
2. 
Geloofd om gans uw creatuur,  
halleluja! 
Ten eerste om dat blinkend vuur,  
halleluja, 
die warme schitterende bron, halleluja, 
de Heer des hemels, broeder zon,  
halleluja,       Anneke Kaai 

Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Schriftlezing: Psalm 104: 19 - 35 
 
Zingen: Gezang 400: 12 
(Liedboek voor de kerken 1973) 
 
12.   
Geloofd, gezegend zijt Gij Heer, halleluja, 
Wij brengen U de lof en eer, halleluja, 
Wij willen nederig en klein, halleluja, 
De dienaars van Uw grootheid zijn, halleluja, 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
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Overweging 
 
 
Zingen: NLB 981: 1, 2 en 5 
 
 

WE ANTWOORDEN 
 
 
Mededelingen door ouderling van dienst 
 
Collecte  - muziek 
Terwijl er muziek klinkt, kan wie iets voor de dank- of voorbede 
heeft, dit via www.menti.com invoeren. De gevraagde code wordt 
getoond tijdens de muziek. De dank- en voorbede worden meege-
nomen in de gebeden. Bijdragen komen anoniem binnen, als je wilt 
dat bekend wordt wie de voorbede vraagt, sluit dan af met je naam. 
 
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
Voorganger: ……daarom bidden wij: 
Gemeente: Vervul ons met Uw geest,  

geef adem en kracht aan mensen. 
 
 

De kinderen komen terug van de nevendienst 
 

 

http://www.menti.com/


-5- 

Een ieder gaat -indien mogelijk- staan 
 
Zingen: NLB: 978: 1 en 4 
 
Zegen 
Voorganger: …. met u allen. 
Gemeente: Amen. 
 


