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• Orgelspel 

• Welkom 

• Zingen (staande) NLB 221 

 
 

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
 
3 Spreek Gij het woord, dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft - 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 

• Stilte 

• Bemoediging en groet 

• Zingen Psalm 34: 1, 4, 5 

• Bidden 

• Lezing uit de Bijbel: Matteüs 6:7-13; 26:36-46 

• Zingen Psalm 86: 2, 4 

• Preek over ‘Laat … Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’ 

• Zingen Gezang 366 

• Geloofsbelijdenis (staande) 

Ik geloof in God de Vader,  

de Almachtige, Schepper van hemel en aarde; 

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, 

die ontvangen is van de Heilige Geest,  

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,  

is gekruisigd, gestorven en begraven,  

is neergedaald in het rijk van de dood, 

op de derde dag opgestaan van de doden,  

opgevaren naar de hemel,  

en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in de Heilige Geest; 

ik geloof een heilige algemene Christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen; 

de vergeving van de zonden, 

de opstanding van het vlees;  

en het eeuwige leven. Amen. 

  



  
 
  

 

• Bidden (afgesloten met het zingen van het ‘Onze Vader’) (NLB 191) 

 

 

• Collecten 

• Zingen (staande) Gezang 432  

• Zegen (gezongen Amen) 

• Orgelmuziek 

 

 

 Na de dienst is iedereen welkom voor koffie, thee en een broodje 


