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DIENST VAN DE VOORBEREIDING 

Muziek bij binnenkomst 
 

Woord van welkom  
 

De kaarsen op tafel worden aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

(gemeente gaat staan) 
 

We zingen: “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal” 
(Intochtspsalm 145: 1 en 2) 

 

Groet en Onze Hulp 
 

Drempelgebed 
 

We zingen: “O Heer, mijn God, Gij koning van ’t heelal”  
(Psalm 145: 6) 

 

(gemeente gaat zitten) 
 

Gebed om ontferming 
 

We zingen: “Alle eer en alle glorie” (Loflied 305: 1-3) 
 

Met de kinderen 
 

We zingen: “Voor mij is geluk” (Lied 783: 1-3) 
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DIENST VAN HET WOORD 

Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing: Jesaja 43:9-12 
Alle volken zullen zich verzamelen, alle naties komen bijeen. Wie van hun 
goden heeft aangekondigd wat eertijds nog te gebeuren stond? Laten zij 
getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen, opdat ieder die hen hoort zal 
zeggen: ‘Het is zo!’ Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER, – mijn die-
naar, die Ik uitgekozen heb opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen, 
en zouden inzien dat Ik het ben. Vóór Mij is er geen god gevormd, en na 
Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HEER! Buiten Mij is er niemand die redt. 
Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht, jullie hoorden het van 
Mij, niet van een vreemde. Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –, 
dat Ik alleen God ben 

 

We zingen: “Om Sions wil zwijg ik niet stil” (Lied 176: 1 en 4) 
 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:1-5 
Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te ver-
kondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of 
wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over 
Jezus Christus – de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwak-
heid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde over-
tuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, 
want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de 
kracht van God. 

 

We zingen: “De wijze woorden en het groot vertoon” (Lied 1001: 1-3) 
 

Uitleg en verkondiging 
 

Muziek 
 

We zingen: “Al wat een mens te kennen zoekt” (Lied 848: 1-5) 
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DIENST VAN HET ANTWOORD 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed, besloten met: 
 

Onze Vader 
Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worde geheiligd. Uw konink-
rijk 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 ver-
los ons van de boze. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heer-
lijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. 

 

Aandachtspunten & Inzameling van de gaven 
 

Muziek 
 

Slotlied (staand): “O grote God die liefde zijt” (Lied 838: vers 1 en 4) 
 

Wegzending en zegen, besloten met “Amen” 

 
Welkom in het benedenhuis  

voor koffie, thee en een goed gesprek 

 
Medewerking: drs. Ardin Mourik (voorganger), Elly Merckel (ouderling),  

Geraldineke Licht (diaken), Fetsje Bijma (voorlezer),  
Peter van Dongen (orgel, piano) & Fetsje Bijma (dwarsfluit). 
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