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ORGELSPEL 
 
WELKOM, MEDEDELINGEN EN AANSTEKEN VAN DE KAARSEN 

- gemeente gaat staan – 
 

INTOCHTSLIED:  Vrede voor jou (melodie lied 276) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

STILTE 
 
BEMOEDIGING 
 V. Onze hulp is in de naam van Heer 

A. die hemel en aarde gemaakt heeft 
V. God, in dit uur worden wij stil 
A Stellen wij ons open voor uw goedheid 
V. wij kijken uit naar woorden van hoop 
A wees aanwezig in ons midden 
V. Zo velen zijn op zoek naar leven 
A. laat geen mens ten ondergaan 
V. Heer, wij verlangen naar vrede                                                                              
A. kom ons tegemoet. Amen 

  
- gemeente gaat zitten - 

 

LIED: De morgen van de eerste dag (melodie Ps 134) 
         
 
 
 
 
 

. 
 

Vrede voor jou, hierheen gekomen 
zoekend met ons om mens te zijn, 
jij maar alleen, jij met je vrienden, 
jij met je last, verborgen pijn 
Vrede, genade, God om je heen, 
vergeving, nieuwe moed 
voor jou en iedereen. 

 

Niemand komt hier vrij van het kwade, 
niemand gaat hier straks weer vrij uit. 
Niemand teveel, niemand te weinig, 
niemand te groot, geen een te klein, 
dit wordt verbeeld in woord en gebaar, 
tot ooit en overal,   wij leven van elkaar. 

 

U die ons kent, U die ons aanvoelt, 
U die de hele wereld draagt: 
Kom naar ons toe, leer ons te leven, 
help ons te zien wat ieder vraagt, 
tijd om te leven, kans om te zijn, 
een plek om nu en ooit 
gezien, aanvaard te zijn. 
 

 

De morgen van de eerste dag 
de eerste, achtste dag, nieuwe dag. 
Gods liefde gaat het leven in 
er klinkt een Naam, een zegening. 

‘God zal u redden’, zegt de Naam 
die voorop in de tijd mag gaan. 
De morgen van de eerste dag 
de eerste, achtste, nieuwe dag. 
 

 



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

 
 
LOFLIED -  274: 2, 3 

DE SCHRIFT GEOPEND 
 
GEBED OM DE HEILIGE GEEST 
 
EERSTE SCHRIFTLEZING - Exodus 3:1 tot 7 
 
LIED - 319: 1, 2, 6 ,7 
 
TWEEDE SCHRIFTLEZING - Lukas 15:1 tot 11 
 
LIED - 896: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 
VERKONDIGING 
 
MUZIEK 
 
LIED – Lied 896: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

DE GEBEDEN EN DE GAVEN 
 
Dankgebed  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 
 tot in eeuwigheid. Amen. 
 

GEZEGEND OP WEG 
- gemeente gaat staan - 

SLOTLIED - Lied 418: 1, 2, 3 

ZENDING EN ZEGEN 
 
 
DE COLLECTE VINDT PLAATS BIJ DE UITGANG      (Diaconie – kerkbeheer –  kerkkas vierplek Wehl) 


