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Thema: de Zegen 
 

Pianospel  
 
Welkom, mededelingen en aansteken van de kaarsen   
         
     gemeente gaat staan  
Stilte  
 
Drempelgebed 
 
V.  Onze hulp is de Naam van de Eeuwige  
G.  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.  
V.  Eeuwige God,  
 wij staan hier voor U, 
 met ons geloof en onze twijfel, 
 met onze kracht en onze zwakheid, 
 met onze vreugde en ons verdriet.  
 God, keer ons naar U toe, 
 en zegen ons met de adem van uw Geest. 
 Door Jezus Christus, onze Heer,  
G.  Amen.  
 
Aanvangslied:  Lied 792 : 1, 2, 3 en 4   
         
     gemeente gaat zitten  
 
Gebed om ontferming 
Na het ‘zo bidden wij U’ antwoordt de gemeente 
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Loflied : Lied 305: 1, 2 en 3  
 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 
Inleiding op de lezingen 
1e lezing:  Genesis 1 ; 27 en 28a  
 
God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God 
schiep Hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep Hij de mensen.  
Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, 
bevolk de aarde …..  
 
Zingen:  Lied 418 : 1 
 
2e lezing:  Numeri 6 : 22-27  
 
De Heer zei tegen Mozes:  
‘Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israëlieten met deze 
woorden moeten zegenen: 
  
 ”Moge de Heer u zegenen en u beschermen,  
 moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen 
 schijnen  en u genadig zijn,  
 moge de heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”  
 Als zij mijn naam over het volk uitspreken, zal ik de 
 Israëlieten zegenen.’ 
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Zingen:  Lied 418 : 2 
 
3e lezing:  Evangelie volgens Lucas : 24 : 50 en 51  
 
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij zijn 
handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van 
hen heen en werd opgenomen in de hemel.  
 
Zingen:  Lied 418 : 3 
 
Overdenking  
 
Stilte  
 
Pianospel  
 
Zingen:  Lied 418 : 4  
 
Dankgebed en voorbeden 
Stil gebed  
Onze Vader 
  
 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  
 in eeuwigheid. Amen. 
 
Pianospel  
 
 



[4] 
 

Zegen  
 In ons hart en in ons huis  
  DE ZEGEN VAN GOD  
 In ons komen en in ons gaan  
  DE VREDE VAN GOD  
 In ons leven, op onze zoektocht 
  DE LIEFDE VAN GOD  
 Bij het einde nieuw begin,  
  DE ARMEN VAN GOD  
  OM ONS TE ONTVANGEN, THUIS TE BRENGEN. 
  AMEN.  
 
Slotlied:  Lied 425 (‘Vervuld van uw zegen…..’)   
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