
piano: Allegro moderato uit Sonate in Es - J. Haydn 

welkom 

De tafelkaarsen worden aangestoken terwijl we luisteren naar 
de antifoon en de eerste strofe van psalm 130 

zingen (staande): Psalm 130, strofe 3 

Bemoediging 
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  v.: Die trouw houdt tot in eeuwigheid 

allen: en het werk dat zijn hand begon, niet loslaat. 

Drempelgebed 
v.: Hoor ons aan, eeuwige God, 

allen: Hoor naar ons bidden. 
v.: Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. 

allen: Geef ons uw genade. 
v.: Breng ons in het reine met u en met elkaar. 

allen: Zegen ons met vrede en laat lichten uw  
  aangezicht. Amen 

zingen: Psalm 130, strofe 4, met de antifoon, lied 711C 

Kyriegebed, besloten met: 

Gloria (staande): God in den hoog’ alleen zij eer 
allen zingen vers 1, 3 en 4, de cantorij zingt vers 2 

DIENST  VAN  HET  WOORD 
 Gebed 

Profetenlezing: 2 Koningen 2 vers 19 t/m 25 

zingen:  Gij, hemelhoog verheven  -  lied 851 
 cantorij: strofe 1, 2, 7 en 8, allen: strofe 5, 6, 9 en 10 

lezing: Lucas 18, vers 1 t/m 8 

zingen: Wat God doet, dat is welgedaan  -  lied 909 
allen: strofe 1 en 3, cantorij: strofe 2 

overdenking 

cantorij: ‘O Lord, my God to Thee’ – Jacob Arcadelt 

DIENST  VAN  HET ANTWOORD 
We gedenken Daniëlle de Jong 

Gedachtenislied: Gij zijt de zin van wat wij zijn 
 lied 760, cantorij 1 en 2, allen 3 en 6 

 
 
 
 
 
 
 

Toelichting op de inzameling van gaven 

Voorbeden  telkens besloten met: 

Stil gebed 

Onze Vader 
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: Ik heb u lief, o mijn beminde  -  lied 908 
        allen: strofe 1 en 6, cantorij: strofe 2 

Zegen 

allen: 

piano: Finale (Presto) uit Sonate in Es gr.t. - Joseph Haydn 

**************************************** 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie; 
een beter inkomen voor 
Javaanse boeren. 

Voor het plaatselijk 
kerkenwerk kunt u uw gift 
doen via het 
rekeningnummer van onze 
kerk: NL83 RABO 0373745575. Ook kunt u uw 
bijdrage voor deze collecte overmaken m.b.v. 
bijstaande QR-code.  
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