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

 
 
 
 
 

In deze dienst: 
voorganger: ds. Freek Brandenburg 

organist: Teun v/d Steeg 
m.m.v. De Wingerd Cantorij 
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VAN BUITEN NAAR BINNEN 
 
Orgelspel 
 
Vooraf zingt de cantorij: Psalm 72 
 
 
Welkom door ouderling van dienst 
 
Aansteken van de kaarsen 
 

Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 
 
Groet 
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader 
 en van Jezus Christus, onze Heer 
 In de gemeenschap van de Heilige Geest. 
Gemeente: Amen 
 
Bemoediging 
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer, 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gemeente: en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen 
 
We zingen: NLB 9: 1, 4 en 5 

We gaan zitten 
 
Gebed om ontferming. 
Voorganger: Heer, wij naderen hier voor U, 
 Met ons geloof en onze twijfel, 
 Met onze kracht en onze zwakheid, 
 Met onze vreugde en ons verdriet. 
Gemeente: Heer, behoed ons, keer ons naar U toebehoort 
 En schenk ons de adem van Uw geest. Amen 
 
Kyrië en Gloria door de Cantorij 
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DIENST VAN HET WOORD 

 
Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

De kinderen gaan naar de nevendienst. 
 
Eerste lezing: 2 Kronieken 7: 11 – 16 
 
We zingen: NLB 377: 1, 2 en 3 
 
Tweede lezing: Efeziërs 3: 14 – 21 
 
We zingen: NLB 377: 4, 6 en 7 
 
Evangelie lezing: Johannes 10: 22 – 30 
 
Acclamatie: NLB 339a 
 
Prediking 
 
Meditatief orgelspel 
 
Cantorij zingt: Zing nu van Gods goedheid 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankzegging en voorbeden 
3x beamen we de voorbeden zingend na: ‘Zo bidden wij’ met 
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Onze Vader 
Onze Vader, die in de hemelen 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. 
 
Mededelingen 
 
Inzameling van de gaven 
 

De kinderen komen terug uit de nevendienst 
Een ieder gaat – indien mogelijk – staan 

 
ZENDING EN ZEGEN 

 
Slotlied: NLB 653: 1, 3, 4 en 6 
 
Zegen 
 
Voorganger: Laten we dan heen gaan in vrede, 
  Als gezegende mensen... 
 
Gemeente antwoord met: gezongen Amen 


