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Introit – intrede: Loof overal, loof al wat adem heeft LB 867 
 
cantorij: 

Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 
Zo hoog de hemel niet 
of daarheen reikt het lied, 
de aarde niet zo wijd, 
of God wordt lof bereid. 
Loof overal, loof al wat adem heeft, 
loof God die leeft. 

 
allen:  
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Introduction – welkom door de ouderling van dienst 
 
Preces and doxology - openingsgebed en lofprijzing LB 191 
 
v:  Heer, open mijn lippen. 
c:  Mijn mond zal zingen van uw eer. 
v:  O God, kom mij te hulp. 
c:  Heer, haast u mij te helpen. 
     Eer zij de heerlijkheid Gods: 

Vader, Zoon en heilige Geest, 
zoals het was in het begin 
en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen. 

v:  Zegen de Heer! 
a:  De naam des Heren zij geprezen. 
 
Psalm – Engelse Psalm 23  
 
Antifoon: 1x cantorij, 1x allen: 
 

 
 

Hij brengt mij naar grazige weiden, 
daar mag ik rusten aan de waterkant. 
Zo kom ik verkwikt weer tot leven 
om verder te reizen aan zijn hand. 
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Al moet ik door duistere dalen, 
ik ben niet bang meer in het vreemde land. 
Onder zijn hoede voel ik me veilig: 
Hij is steeds bij mij, ik ben in zijn hand. 
 
refrein: allen 
 
Hij nodigt mij uit aan zijn tafel, 
en allen die tegen mij zijn gekant, 
moeten het aanzien dat Hij mij wil zalven, 
dat Hij mijn beker vult tot de rand. 
 
Overal komen geluk en genade 
mij tegemoet van alle kant. 
En altijd keer ik terug naar mijn herder, 
tot in lengte van dagen blijf ik in zijn hand. 
 
refrein: allen 
 
Eer aan de Vader en de Zoon 
en de Heilige Geest. 
Zoals het was in het begin en nu en altijd, 
en in de eeuwen der eeuwen. Amen 
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Hymn: LLO I, 1  1 cant., 2 en 3 allen 
 

 
 
2.  Om de Zoon U alle glorie,  

woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden vriend en naaste,  
ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd. 

 
3.  Door de Geest U alle glorie,  

die als lofzang in ons leeft  
en als nieuwe wind de aarde  
eenmaal haar gelaat hergeeft.  
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft. 
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Inleiding op de lezingen 
 
Lesson - lezing: Jesaja 43: 9-12 
 
Magnificat - lofzang van Maria: LB 157c 
  
refrein 1x cantorij, 1x allen: 

 

 
 
voorzang:  
Voor mij had Hij oog, zijn dienares; 
Hij heeft mij gezien in mijn vernedering. 
 
Nu word ik voor altijd gelukkig geprezen 
door alle geslachten om wat Hij mij deed: 
 
Grootse dingen en machtige daden  
waarvan ik wil zingen. Heilig zijn Naam! 
 
allen refrein 
 
voorzang: 
Want Hij blijft zijn barmhartigheid trouw,  
geslacht na geslacht, waar Hij wordt gekend. 
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Met krachtige hand brak Hij de trotsen,  
smeet Hij hun hoogmoed aan stukken. 
 
Hij haalde de machtigen neer van hun tronen,  
maar armen en kleinen hief Hij omhoog. 
 
allen refrein 
 
voorzang:  
Wie hongerden zijn ruimhartig verzadigd,  
wie alles bezaten staan met lege handen. 
 
Israël koesterde Hij als zijn kind, 
Hij bleef gedachtig aan zijn ontferming. 
 
Zo heeft Hij gesproken tot wie voor ons leefden,  
al sinds Abraham, - zo spreekt Hij voorgoed. 
 
allen refrein 
 
Lesson - lezing: Matteüs 5: 13-16 
 
Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn 
smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden 
gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt 
weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de 
wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens 
onder een korenmaat weg te zetten, nee, je zet hem op 
een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis 
is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij 
jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie 
Vader in de hemel. 
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Nunc dimittis - lofzang van Simeon: LB 159a 
  
1 cant., 2 allen 

 
 
2. Gij hebt het opgericht 

voor aller aangezicht, 
een schouwspel voor de tijden, 
een licht is opgegaan, 
het zal de nacht verslaan 
en Israël verblijden. 

 
 
 
Creed - geloofsbelijdenis: LB 340b, in wisselzang 
 
allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
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mannen:  En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
 
vrouwen:   geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
 
mannen:  nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 
 
vrouwen:  opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
 
mannen:  Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
 
vrouwen:  vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven. 
 
allen:  Amen, amen, amen. 
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Responses - responsoriegebeden LB 191 – gebeden 
 
v:  De Heer met u allen! 
c:  Zijn vrede met u! 
v:  Laten wij bidden: 
c:  Heer, ontferm u. 

Christus, ontferm u. 
Heer, ontferm u. 

 
c:  Onze Vader in de hemel, 

uw naam worde geheiligd, 
uw koninkrijk kome, 
uw wil geschiede 
zoals in de hemel ook op aarde. 
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 het kwade. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht 
en de heerlijkheid in eeuwigheid. 
Amen. 

 
v:  Toon ons, God, uw erbarmen, 
c:  en schenk ons uw heil! 
v:  Geef wie ons regeren bevrijding, 
c:  dat zij antwoorden als wij roepen. 
v:  Uw kerk zal zich hullen in gerechtigheid 
c:  en uw getrouwen zullen juichen. 
v:  Bevrijd uw volk, God, 
c:  en zegen uw erfdeel. 
v:  Geef in onze dagen vrede, 
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c:  wie anders dan Gij zal voor ons strijden? 
v:  Schep mij een zuiver hart, o God, 
c:  en neem uw heilige Geest niet van mij. 
 
v:  O, God, onze zon, 

verwarm ons zo 
dat wij ontdooien, 
dat onze harten opengaan, 
dat wij niet vóór ons houden 
wat wij van U ontvangen, 
maar mededeelzaam en aanstekelijk 
voor anderen een genade zijn. 
door Jezus Christus, onze Heer. 

c:  Amen. 
 

O God,  
de bron van ieder waarachtig verlangen, 
elk juist oordeel en van alle goede daden, 
geef uw kinderen de vrede 
die de wereld hun niet biedt. 
Dan is ons hart bereid 
de weg van uw gebod te gaan, 
en zullen wij, 
bevrijd van vrees voor wie ons dreigt, 
ons leven leven gerust en stil 
door Jezus Christus, onze Heer. 

c:  Amen. 
 
v:  Dit bidden wij: 

dat Gij, God, 
onze duisternis verlicht! 
Laat uw erbarmen onze afweer zijn 
tegen de listen en de lagen 
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van de nacht die komt. 
Omwille van de liefde van uw enige Zoon 
en onze Redder, Jezus Christus. 

c:  Amen. 
 
Anthem: LB 263 

 
2. Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 

bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer 
schijnt. 
 

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
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Prayers of intercession - gesproken gebeden,  
met acclamatie map 367 (O Lord hear my prayer) 

 
 
Mededelingen 
 
Collecte 
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Hymn: LLO I, 58 (staande) 
 

 
 
2.  Zingt volop Gods lof 

Gij aarde in koor 
stem in met het lied 
dat daar wordt gehoord.  
Bezing zijn genade, 
Gij schepping, looft Hem  
die u leerde zingen. 
Geef liefde uw stem! 
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Blessing - zegen 
 besloten met gezongen amen 
 
Na de zegen gaan we weer zitten om te luisteren naar 
het orgelspel, daarna eindigt de dienst en bent u 
uitgenodigd voor een kop koffie 
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