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Voor het eerst hier in de kerk? Welkom! We hopen dat u snel uw weg 
zult vinden in onze gemeente.  

   

 

 
VOORBEREIDING 
 
Inleidend orgelspel  
 
Welkom 
 
Moment van stilte - aansteken van de kaarsen 
          We gaan staan 
 
Voorganger: We begroeten elkaar in de naam van God die sprak 

“er zij licht”  
Allen:   EN ER WAS LICHT 
Voorganger:   In de naam van Jezus 
Allen:    GODS LICHT IN DE DUISTERNIS 
Voorganger:   In de naam van de Heilige Geest 
Allen:    DIE MENSEN AAN HET LICHT BRENGT AMEN 
 
Gebed van toenadering 
Voorganger:      .....  

      eeuwige God, wees ons genadig 
Allen:      EN DOE ONS WEER IN VREDE LEVEN. AMEN. 
 
        We gaan zitten 
 
De zanggroep zingt: lied/ psalm 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ 
 

1. Ik sla mijn ogen op en zie / de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? / Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. / Mijn herder zal niet slapen. 

2. Uw wankele voeten zet Hij vast, / als gij geen uitkomst ziet:  
uw wachter sluimert niet! / Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, / Israëls wachter wezen. 

3. De Heer brengt al uw heil tot stand, / des daags en in de nacht  
houdt Hij voor u de wacht. / Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, / de maan doet niets ten kwade. 
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4. De Heer zal u steeds gadeslaan, / Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. / Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, / in eeuwigheid bewaren. 

 
Gebed om ontferming  

Diaken: Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van de wereld … 
De zanggroep zingt het gloria: ‘Confitemini Domino’ (Taize) 
 
Confitemini Domino quoniam bonus. 
Confitemini Domino alleluia. 
 
Vertaling: Breng dank aan de Heer, want Hij is goed. Halleluja  

 
Moment met de kinderen 
De kinderen mogen hierna naar de kindernevendienst 
 
HET WOORD 
 
Als gebed bij de opening van het Woord zingt de zanggroep lied 319: 1, 5, 
6 en 7 ‘Alles wat er staat geschreven’ 
 

1. Alles wat er staat geschreven, / Heer, doe ons verstaan, 
want uw woorden zijn ons leven, / spreek ons aan! 

5. Jezus heeft het laatst gesproken / en zijn stem gaat voort, 
want als graan is Hij gebroken / woord voor woord. 

6. Zend uw regen uit de wolken / die het groeien doet: 
graan dat brood wordt voor uw volk in / overvloed. 

7. Gij gaat onze aard’ te boven, / zend uw adem neer, 
heel de aarde moet U loven / meer en meer. 

 
Inleiding op de lezingen 
 
Eerste lezing:    Spreuken: 13:24 
 

Wie zijn zoon de stok onthoudt, haat hem, wie hem liefheeft, 
tuchtigt hem. 

 
Tweede lezing:  Galaten 5: 16-26 
 

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op 
uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de 
Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat 
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in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar 
wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan 
de wet. Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: 
ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, 
vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en 
rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort 
dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich 
aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het 
koninkrijk van God. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en 
vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid 
en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie 
Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht 
en begeerte aan het kruis geslagen.  
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting 
volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigenwaan de 
voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. 

 
De zanggroep zingt: lied 841: 1 en 2 ‘Wat zijn de goede vruchten’ 
 

1. Wat zijn de goede vruchten, / die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, / de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen / en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, te vragen honderd-uit; 

2. geloof om veel te geven, / te geven honderd-in, 
wij zullen leren leven / van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, / de adem in en uit, 
het is van Gods genade / en zijn lankmoedigheid. 

 
Verkondiging 
 
Zingen: ‘Nothing can ever come’ Taize  
 
Nothing can ever come between us and the love of God, the love of God revealed to us in 
Christ Jesus.  
 
Vertaling: Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God 
die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus 
 
Afscheid ambtsdragers 
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GEBEDEN EN GAVEN  
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en afsluitend bidden we het ‘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. 

 
Mededelingen en bloemengroet 
 
De zanggroep zingt het slotlied: lied 416 ‘Ga met God’  
 

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, / jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. / Ga met God en Hij zal met je zijn. 

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: / bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. / Ga met God en Hij zal met je zijn. 

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: / in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. / Ga met God en Hij zal met je zijn. 

4. Ga met God en Hij zal met je zijn / tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. / Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
       We gaan staan 
Zegen  
 
Allen:  AMEN 
 
Uitleidend orgelspel  
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Mededelingen 
 
Blijft u alstublieft zitten aan het einde van de dienst totdat u wordt 
uitgenodigd om uw plek te verlaten. Zo voorkomen we dringen bij de 
deur.  
 
Collecte 
Bij de deur is ook de mogelijkheid om uw gaven voor de collecte te geven. 
Geen contant geld bij de hand? U kunt ook een gift geven met de app 
‘Givt’. Installeer de app, en volg de aanwijzingen.  
De eerste collecte is voor het werk van Stem in de Stad. 
De tweede collecte is voor het werk van onze landelijke kerk en de 
projecten die zij ondersteunt voor de dialoog tussen de Kerk en Israël.   
 
Deze dienst is live te volgen en later terug te zien op bavo.nl of via 
kerkdienstgemist.nl  
 


