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Moment van verstilling 
 
Welkom door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: lied 221 vers 1 en 3  (Zo vriendelijk en veilig als 
het licht en Spreek Gij het woord….)  
 
Bemoediging, groet en drempelgebed (samen met ouderling 
van dienst) 
 
v. Onze hulp ligt verankerd in de naam van de HEER, 

a. die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v. die in liefde trouw blijft, altijd weer, 
a. en niet opgeeft het werk van zijn hart en handen. 
    Amen. 
v. Genade, licht en vrede, met u, met jou.  
a. Wij danken God.  
v. Heer onze God… 
    …door Jezus Christus onze Heer. 
a. Amen.                                 (we gaan weer zitten) 
 
Melodie van lied 221   
 
Gebed om ontferming 

 
Lied 150a vers 2, 3 en 4 (Geprezen zijn God! Gij allen op aard, 
geprezen zij God! Laat alles wat leeft en Geprezen zij God! Ons 
lied is gewijd ) 
 
 
 



Gebed van de zondag 
 
Inleiding op de lezing en de uitleg 

 
Lied 802... vers 1 en 2 en 3 (Door de wereld gaat een woord, 
Door de wereld gaat een stoet en Menigeen ging zelf op pad) 
 
Lezing: Exodus 15 vers 22 t/m 16 vers 4 
 
Lied 802 vers 4 en 5 (Door de wereld klinkt een lied en Velen die 
de moed begaf) 
 
Lezing: Hebreeën 1 vers 1-3  
 

Lied 802 vers 6 (Door de wereld gaat een woord) 
 
Uitleg en verkondiging, gevolgd door moment van stilte 
Thema: vertrouwen mag je leren 

Tijdens de uitleg:  
https://www.youtube.com/watch?v=P-zj_Th9iJI&list=RDP-

zj_Th9iJI&index=1 

 
Lied 655 vers 1, 2, 4 en 5. (Zing voor de Heer een nieuw gezang, 
Hij gaat u voor…, De hand van God… en Wij zullen naar…) 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed afgesloten met het Onze 
Vader 
Aandacht voor collectedoelen 
 
Slotlied: Luisteren en kijken naar: Geest van hierboven  
https://www.youtube.com/watch?v=0bMLjIqPpHI 
 
Uitzending en zegen (Iona Abbey Worship Book) 
 

Orgelspel 
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