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Welkom en mededelingen 

VOORBEREIDING 

Aansteken van de kaarsen 

Stilte 

Aanvangslied: LB 283: 1, 2 en 5 

Bemoediging en groet: 

 V: Onze hulp is in de naam van de Heer,  

 A: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 V: Zijn genade en vrede zij met u allen. 

 A: Amen. 

Inleiding 

Kyrië met acclamatie: LB 301g 

Glorialied: LB 305 

SCHRIFT 

Gebed bij de opening van de Schrift, afgesloten met LB 333 

Inleiding op de lezing 

Lezing: Jesaja 43: 1-13 

Lied: Psalm 82:1 

Lezing: Handelingen 27: 33-44 

Lied: LB 800: 1 en 3 

Overweging   

 



Muziek 

Lied: LB 992   

GAVEN EN GEBEDEN 

Pastorale mededelingen 

Dank- en voorbeden – Stil gebed – Onze Vader 

 Oec. Onze Vader, die in de hemel zijt, 
Uw naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

 

Slotlied: Breng ons daar waar mensen leven (melodie LvK 292) 

Breng ons daar waar mensen leven, 
wachtend op een woord van hoop. 
Doe ons delen, doe ons geven, 
in Uw Geest zijn wij gedoopt. 
Laat uw Naam ons leven worden, 
rode draad in ons bestaan, 
ankervast vandaag en morgen, 
kracht en moed om door te gaan. 
 

Breng ons daar waar mensen wonen. 
Geef hen bij elkaar een thuis, 
waar ze liefde mogen tonen, 
samen delen last en kruis. 
Breng ons daar waar in de stilte, 
brood gebroken wordt, gedeeld, 
waar uw Geest doorheen de kilte, 
breekt en zalft en harten heelt. 

Zending en Zegen:  

V … 

A: Amen  (gezongen) 

Muziek 

Collecten (bij de uitgang): 1. diaconie, 2. kerk en 3. kerkkas 

 
 


