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Orgelspel 
 

Moment van verstilling… 
 

Welkom 
 

Zingen: Lied 598 - Dans nos obscurités, Als alles duister is… 
                                    (staande) 

Aanvangswoord en groet                                                     
v.  Onze Helper is de HEER, 
a. die hemel en aarde gemaakt heeft,  
v. die meegaat langs hoogten en diepten, de weg wijst naar wat tot 
vrede leidt  
a. en die ons vasthoudt, kome wat komt. 

  
v. Genade, licht en vrede, met elk van ons, van God de Vader,                        
en van Jezus Christus, de Heer, in de ruimte van de heilige Geest.  
a. Amen.  
                                                                                          (we gaan weer zitten) 

Zingen: Lied 283 - In de veelheid van geluiden… 
 

Moment voor en met de kinderen  
 

We zingen het projectlied: Een slinger van verhalen…  
 

Een slinger van verhalen gaat  
als teken door de tijd,  

vertelt wat ons te wachten staat:  
dat God zijn volk bevrijdt.  
 

refrein:  
Wij vieren een bijzonder feest,  
het leven wordt gevierd.  
En wie met ons verhalen leest  
ontdekt: dat feest is hier! 
 



Zet nu je beste beentje voor 
De wijsheid spreekt ons aan 
En wie haar wijze woorden hoort 

Die weet waar hij moet gaan 
 

refrein: Wij vieren een bijzonder feest… 
 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 

Gebed om de Heilige Geest 
 

Lezing: Spreuken 1: vers 20-33 
 

Zingen: Lied 849 - Zoek de wegen van de wijsheid… 
 

Lezing: Galaten 5: vers 13-26 
 

Zingen: Lied 841 - vers 1, 3 en 4 Wat zijn de goede vruchten… 
 

Preek 
 

Zingen: Lied 272 - Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here… 
 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onze Vader 
 

De kinderen komen terug uit de kindernevendienst 
 

Aandacht voor de collecten 
 

Slotlied: Lied 416 - vers 1, 2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn… 
 

Uitzending en Zegen 
 

Muziek 


