
Onze Vader in de hemel, 
 laat uw naam geheiligd worden, 
 laat uw koninkrijk komen 
 en uw wil gedaan worden 
 op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
 Vergeef ons onze schulden, 
 zoals ook wij hebben vergeven 
 wie ons iets schuldig was. 
 En breng ons niet in beproeving, 
 maar red ons uit de greep van het kwaad. 
 Want aan U behoort het koningschap, 
 de macht en de majesteit 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN OVER DE COLLECTE 
 
INZAMELING VAN DE GAVEN 
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GEZEGEND OP WEG 
 

- gemeente gaat staan - 
 

SLOTLIED - LB 969 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
ORGELSPEL 
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DE VOORBEREIDING 
 
ORGELSPEL 
 
MORGENLIED - LB 216 
 
WELKOM EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 
 

- gemeente gaat staan - 
 

STILTE 
 
DREMPELGEBED 
 

 O. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
 G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
 O. Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
  een boom zijn armen uitspreidt naar de hemel, 
  ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
  zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
 G. zo zoekt ons hart naar U, 
  o eeuwig licht, 
  zo taalt ons lied naar U, 
  o God van vrede. 
 
AANVANGSLIED - LB 66: 1, 6, 7 
 
VREDEGROET  
 

 V. Vrede zij met u allen! 
 G. VREDE OOK MET U! 
 

- gemeente gaat zitten - 
 

GEBED OM ONTFERMING 
na het ‘zo bidden wij U’ van de voorganger antwoordt de gemeente: 



 
 
 V. God schenke ons vergeving bevrijding, vertrouwen 
  en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
 G. AMEN! 
 
LOFLIED - LB 150a: 1 en 4 
 
 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT 
 
SCHRIFTLEZING - Lucas 10: 1-11 
 

Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die Hij twee aan twee 
voor zich uit zond naar iedere stad en plaats waar Hij van plan was heen te 
gaan. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders; 
vraag dus de eigenaar van de oogst of Hij arbeiders wil sturen om de oogst 
binnen te halen. Ga op weg, en bedenk wel: Ik zend jullie als lammeren 
onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen 
mee, en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan 
eerst: “Vrede voor dit huis!” Als er iemand woont die de vrede liefheeft, zal 
jullie vrede met hem zijn; zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in 
dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon 
waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad 
binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet, genees de 
zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van God heeft jullie 
bereikt.” Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek 
dan door de straten en zeg: “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten 
kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u; maar bedenk wel: het 
koninkrijk van God is nabij!’ 
 
 
 
 
 

LIED – Ga maar op weg 

 
 
VERKONDIGING 
 
STILTE 
 
ORGELSPEL 
 
LIED - LB 973 
 
 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
GEBEDEN – Dankgebed – Voorbeden – Stil gebed 


