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VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom 
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “Ik loof de Heer altijd” 
(Intochtspsalm 34: vers 1, 2 en 4) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

v. De Heer zij met u. 
g. Ook met u zij de Heer. 
v. Onze hulp is in de naam van de Heer, 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 

Drempelgebed 
 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 

We zingen: “Zing nu de Heer, stem allen in” 
(Loflied 654: vers 4 en 6) 

 

Met de kinderen 
 

We zingen: “De laatsten worden de eersten” 
(Lied 990: vers 1, 2 en 6) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing: Jesaja 52:7-10 
 

Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, 
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt 
en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’ Hoor! Je wachters verheffen hun 
stem, samen barsten ze uit in gejuich, want ze zien het met eigen 
ogen: de HEER keert terug naar Sion. Breek uit in gejubel, ruïnes van 
Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. De 
HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de 
einden der aarde zien hoe onze God redding brengt. 

 
We zingen: “Hoe lieflijk, hoe schoon zijn de schreden” 

(LvdK gezang 32: vers 1 en 3) 
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3. Verheugt u, Jeruzalems puinen, 
en laat triomfgeschal 
weerklinken over straat en pleinen. 
Zingt luide overal: 
de Here heeft zijn volk getroost, 
zijn heil’ge stad verlost. 

 
Schriftlezing: 1 Korintiërs 1:17-31 (naar NBG ‘51) 
 

Christus heeft mij […] gezonden om […] het evangelie te verkondigen, 
en dat niet met wijsheid van woorden, opdat niet het kruis van Chris-
tus tot een holle klank zou worden. Want het woord van het kruis is 
wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die be-
houden worden is het een kracht van God. Want er staat geschreven: 
‘Vernietigen zal Ik de wijsheid van de wijzen, en het verstand van de 
verstandigen zal Ik tenietdoen.’ Waar blijft de wijze? Waar de schrift-
geleerde? Waar de wijsgerige disputant van deze tijd? Heeft God niet 
de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt? Want omdat, in de 
wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet erkend heeft, 
heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te redden 
hen die geloven. Immers, én Joden vragen om tekens, én Grieken zoe-
ken wijsheid, maar wíj prediken Christus als gekruisigde, voor Joden 
wel een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid, maar juist voor 
hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus 
als Gods kracht en Gods wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer 
dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Let 
toch, broeders en zusters, op uw roeping: dat er niet vele wijzen naar 
het vlees geroepen zijn, niet vele invloedrijken, niet vele aanzienlijken. 
Maar wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wij-
zen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverko-
ren om wat sterk is te beschamen; en wat voor de wereld onaanzienlijk 
en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen 
wél iets is zijn betekenis te ontnemen, opdat geen enkel vlees zou roe-
men voor God. Maar uit Hém is het, dat ú in Christus Jezus bent, die 
van Godswege voor ons wijsheid is geworden: gerechtigheid en heili-
ging en verlossing, opdat het zou zijn zoals geschreven staat: ‘Wie 
roemt, laat hij roemen in de Heer.’ 
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We zingen: “Allerhoogste God, heilig en glorierijk” 
(Lied 882: vers 2 en 4) 

 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 

DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met: 
 

v. U die blijkens de kracht die ons werkt, bij machte bent oneindig 
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, U zij de heerlijkheid, 
in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten, van 
eeuwigheid tot eeuwigheid.  

g. Amen. 

 

Aandachtspunten 
 

Inzameling van de gaven 

DIENST VAN DE TAFEL 

Nodiging 
 

Tafelgebed 
Aanhef: 
v. De Heer zij met u. 
g. En met uw geest. 
v. Verhef uw harten. 
g. Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
v. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
g. Hij is onze dankbaarheid waardig. 
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Lofprijzing, uitlopend op “Heilig, heilig, heilig” (lied 985: vers 1) 
 

Gedachtenis, na de instellingswoorden beaamd met: 
 

g. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.  

 

Aanroeping van de Geest 
 

Gebed des Heren 
 

Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw ko-
ninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aar-
de. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoe-
king, maar verlos ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de 
kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredegroet 
 

v. De vrede van de Heer zij altijd met u. 
g. En met uw geest. 
v. Geef elkaar een teken van vrede. 

 

We zingen: “Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld” 
(Lied 408c) 

 

Delen van brood en beker 
 

Dankzegging 
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AFSLUITING 

We zingen (staand): “Heb dank, o God van alle leven” 
(Lied 315: vers 1 en 2) 

 
Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welkom in het benedenhuis  
voor koffie, thee en een goed gesprek 

Leo Kramer 


