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DE  V O O R B E R E I D I N G 

 

 

De klok luidt – het wordt stil 

 

Welkom en begroeting  -  

 

     Zullen we samen bidden:  

 

God, 

we zijn bij elkaar 

 

op zoek naar uw genade 

naar vrede en gerechtigheid 

 

naar U 

naar onszelf 

 

LAAT UW LICHT OVER ONS OPGAAN 

WEES VOOR ONS LIEFDE DIE BLIJFT 

 

             

   drempellied: psalm 42:1 
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Bemoediging en groet  

            v:     Onze hulp is in de Naam van de Heer 

            a:   DIE HEMEL EN AARDE GESCHAPEN HEEFT 

v:  En de trouw belooft aan alles waaraan hij scheppend is begonnen 

v:         Ik mag u groeten in de naam van deze Heer 

            Genade zij u en vrede 

a:   IN DE NAAM VAN DE VADER EN DE ZOON 

     AMEN. 
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Lied: psalm 139:1 en 2 

                         
     

2       Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 

wie weet mijn wegen zoals Gij? 

Gij kent mijn leven woord voor woord, 

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 

Ja overal, op al mijn wegen 

en altijd weer komt Gij mij tegen. 
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Gebed om ontferming 

 

Loflied: psam 146:1,2 en 3 
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146:2 

Reken niet op mensenwaarde, 

want bij mensen is geen baat. 

Aarde wordt een mens tot aarde, 

als zijn adem uit hem gaat. 

Ligt niet alles wat hij wil 

met zijn laatste adem stil? 

 

146:3 

Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 

heil die God ter hulpe riep. 

Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 

God is trouw aan wat Hij schiep. 

Wat in hemel, zee of aard 

woont, is in zijn hand bewaard. 

 

DE SCHRIFTEN 

                                  

Gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Lezing: Jermia 32:36-41 

 

Lied: psalm 33:2 
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Lezing: 2 Korintiërs5:1-15 
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Lied: lied 961 (3x) 

 

Overweging  

 

Orgelspel 

Lied: Lied 916:1,2 en 3 
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2  Eens komen alle paden 

van lot en schuld, van dood, 

bijeen in zijn genade, 

voorbij aan alle nood. 

3  Door God zijn wij omgeven 

zoals wij hier bestaan. 

In Hem zullen wij leven 

en tot zijn feest ingaan. 

Collecte                                                

Gebeden  - Stil Gebed – Onze Vader  

Onze Vader die in de hemel zijt  

Uw naam worde geheiligd. 

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

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 de boze. 

Want van U is het koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid 

in eeuwigheid, Amen 

Slotlied: lied 150A:1,2,3 en 4 
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150a:2 

Geprezen zij God! Gij allen op aard, 

aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 

Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 

150a:3 

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 

nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 

Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 

de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 

150a:4 

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 

Om zijn goede schepping, om hemels genot, 

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

Wegzending en zegen. 

AMEN (samen zingen) 

 

* * * * *  

 

Reacties op de viering zijn welkom in de doos in de hal óf via het adres::    

reactieviering@pknhuissen.nl.   

In de werkgroep VIEREN worden deze besproken en wordt  er gekeken 

 hoe we daarmee  onze vieringen kunnen  ‘verbeteren’ 
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