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• Orgelspel 

• Welkom 

• Zingen Psalm 89: 1, 6 (staande) 

• Stil gebed 

• Bemoediging en groet 

• Zingen Gezang 323: 1, 8 

• Gebed  

• Lezing uit de Bijbel: Efeze 3 

• Zingen Gezang 95 

• Preek  

• Meditatief muzikaal moment 

• Zingen Gezang 308 

• Geloofsbelijdenis (staande) 

• Zingen Gezang 314: 1, 3 

• 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 – 1: Diaconie, 2: pastoraat & eredienst 

• Zingen ELB 212 (staande)  

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, 

schouder aan schouder in uw wijngaard te staan, 

samen te dienen, te zien wie U bent, 

want uw woord maakt uw wegen bekend. 

 

Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

 als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. 

 Vol van uw liefde, genade en kracht, 

 als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 

Samen te strijden in woord en in werk. 

Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk. 

Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 

als uw kerk, die waarachtig wil zijn.  

 

Refrein: Samen op weg gaan, dat is ons gebed, 

 als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet. 

 Vol van uw liefde, genade en kracht, 

 als een lamp die nog schijnt in de nacht. 

 

• Zegen (gezongen Amen) 

• Orgelspel 

 

Na de dienst bent u van harte welkom voor een koffie, thee en een broodje 


