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• Orgelspel 

• Welkom 

• Zingen (staande) NLB 612 

 

 
2. Geroepen om te leven, 
gehouden aan zijn woord 
van uitgesproken vrede, 
van liefde ongehoord. 
Herboren, uitgetogen  
uit de toevalligheid, 
bestemd voor de genade,  
het donker al voorbij. 
 

3. Getekend voor ons leven  
als kind’ren van het licht, 
gezaaid op hoop van zegen,  
de dag als vergezicht. 
God, breng ons zelf op Adem  
en treed in ons bestaan. 
Bezegel onze vreugde  
hier met uw eigen Naam! 

 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 

• Zingen Psalm 65: 1, 2 

• Gods richtlijnen voor ons leven (Kolossenzen 3) 

• Zingen ‘Maak mij rein voor U’ (Opw 427) 

 
1. Maak mij rein voor U  
als gelouterd goud,  
en zuiver zilver.  
Laat mij zijn voor U  
als gelouterd goud, puur goud.  
 
Refrein 
Dwars door het vuur  

maakt U mij rein en puur.  
Ik strek mij uit, Jezus,  
naar meer van uw Geest en uw heiligheid.  
Ja, ik besluit, Jezus,  
een dienstknecht te zijn van U,   
mijn Meester, steeds tot uw wil bereid.  

 
2 Maak mij rein voor U.  
Was mijn leven schoon.  
Vergeef mijn zonden.  
Laat mij zijn voor U  
zuiver als uw Zoon. Heilig mij.  
 
Refrein  
 

• Zingen kinderlied (Na het zingen gaan de kinderen naar de nevendienst.)  

 
Een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede, 
een rivier vol van vrede in mijn hart.  
(2x) 
 
Een fontein vol van blijdschap, 

een fontein vol van blijdschap, 
een fontein vol van blijdschap, in mijn hart. 
(2x) 

 
Ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, 
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart. 
(2x) 
 
Een rivier vol van vrede, 

een fontein vol van blijdschap, 
ik heb de liefde van Jezus, in mijn hart. 
(2x) 

 



  
 
  

 

• Bidden 

• Lezing uit de Bijbel: Matteüs 22: 1-14 

• Zingen Psalm 24: 2, 3 

• Preek 

• Zingen NLB 377: 1, 2, 3, 4, 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zoals ik ben, met al mijn strijd, 
mijn angsten en onzekerheid, 
mijn maskers en mijn ijdelheid – 
o Lam van God, ik kom. 
 
3. Zoals ik ben, verdoofd, verblind, 
tast ik naar U, die mij bemint, 
bij wie mijn ziel genezing vindt – 
o Lam van God, ik kom. 
 
4. Zoals ik ben, ontvangt Gij mij, 
reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij, 
vervult, verlicht, verwarmt Gij mij – 
o Lam van God, ik kom. 
 
7. Zoals ik ben: dat ik uw naam 
nu al, met alle heiligen saam, 
en eens ook voor uw troon beaam - 
o Lam van God, ik kom. 

• Bidden 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.” 

• Collecte 

• Zingen (staande) Gezang 409: 1, 2, 5 (NLB 464) 

• Zegen (gezongen Amen) 

• Orgelspel 


