
 

orgel: ‘Vater unser im Himmelreich‘  -  Georg Böhm 

welkom 

De tafelkaarsen worden aangestoken terwijl we luisteren naar 
‘Wer nur den lieben Gott läßt walten’  -  Georg Böhm   

zingen (staande): Psalm 119, strofe 1 en 2 

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 119, strofe 17 

Kyriegebed, besloten met: 

Gloria (staande): Psalm 119, srofe 64 en 65 

DIENST  VAN  HET  WOORD 

Voor de kinderen 

Gebed 

zingen: Wil je wel geloven dat het groeien gaat 
 lied 923 

De kinderen gaan naar hun eigen dienst 

Profetenlezing: Habakuk 3, vers 1 t/m 3. 12 t/m 19 

zingen:  Wie zich door God alleen laat leiden - lied 905 

strofe 1, 3 en 4 

lezing: Lucas 17, vers 1 t/m 10 

zingen: Nada te turbe  -  lied 900 

overdenking 

orgel: ‘Wer nur den lieben Gott läßt walten’ -Joh.Seb. Bach 

DIENST  VAN  HET ANTWOORD 

zingen: Vernieuw in ons, o God  -  lied 858 

 
 
 

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: Gij die alle sterren houdt in uw hand 
lied 919 

Zegen 

allen: 

orgel: Fantasia no. 5 -  Georg Philipp Telemann 

**************************************** 
Bij de deur wordt gecollecteerd voor het 
diaconale werk van Dorcas. 

Voor ”Kerk en Israel ; 
onopgeefbaar verbonden” 
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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