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• Orgelspel 

• Welkom 

• Zingen Psalm 31: 3, 6 (staande) 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 

• Aanvangstekst - Lucas 9: 62 

• Zingen Gezang 484: 1, 2, 4 

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest 

• Lezing uit de Bijbel – Genesis 19: 1-29 en Lucas 17: 26-34  

• Zingen ELB 307: 3 
 

3. Dat wij toch niet vergeten 

waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten 

opnieuw het licht ontwaakt. 

Dat in ons wordt herschapen 

de geest die overleeft. 

Dat onze lieve aarde 

nog kans op redding heeft 

 

• Preek  

• Muzikaal intermezzo 

• Zingen Gezang 252: 3, 4 

• Geloofsbelijdenis 

• Zingen Hemelhoog 479: 1, 4 

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta 

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt 

U woord is het pad, de weg waarop ik ga 

Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 

Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 

Heer, ik bid U, blijf mij nabij 

 

Vader van het leven, ik geloof in U 

Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 

Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 

U die via duizend wegen ons hier samen bracht 

En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 

Om het zaad te zijn van Gods rijk 

• Bidden, stil gebed en Onze Vader; 

“Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.  

Geef ons heden ons dagelijks brood.  

En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 

Tot in eeuwigheid. Amen.” 

• Collecten 

• Zingen Psalm 63: 2, 3 (staande)  

• Zegen (gezongen Amen) 

• Orgelspel 

 

 

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


