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Orgelspel 

Woord van welkom en aansteken van de kaarsen. 

Zingen: Lied 221 – Zo vriendelijk en veilig als het licht (staande) 

Bemoediging en drempelgebed 

       v:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
        a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
        v:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
        a: EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN. 

       V: Onderricht ons in uw woorden 
 schenk ons leven op uw wegen. 
         A: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN 
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN 
         V: Dat uw goedheid ons mag vinden 
 dat uw heil onze toekomst wordt 
 en uw woord ons weerwoord is 
 waar het leven wordt weersproken 
           A: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN 
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN 
 Blijf gedenken wie wij zijn. 
 Gij, onze hoop waar nog de nacht duurt; 
 Gij, onze troost waar wij verdwaald zijn, 
  Met uw woord schenkt Gij het leven 
         A: LAAT UW WOORDEN IN ONS BRANDEN 
 ALS EEN VUUR VOOR HART EN HANDEN 
 AMEN. 
 

Zingen: Psalm 139 vers 1 en 2 

 

Gebed om ontferming  

             na de woorden: ‘roepen wij tot u:’ Lied 301e 

 
Zingen: Glorialied 146 vers 1 en 7 
Met de kinderen…  
Gebed voor de opening van het Woord  
Lezing: Jesaja 56 vers 1 - 7 
Zingen: Psalm 67 vers 1 en 2 
Lezing: Matteus 15 vers 21 - 28 
Zingen: Lied 770 – De Here de heerser der aarde 
Verkondiging 
Orgelspel  
Zingen: Lied 647 – Voor mensen die naamloos  
Gebeden:  

- Voorbeden, na: ‘Zo zingen wij en bidden’: 
 
 
 
 

 
Inzameling der gaven en orgelspel 

Kinderen komen terug uit nevendienst 
Zingen: Lied 385 – De tafel van samen 

Tafelgebed: 
v: De harten omhoog naar God! 
A: ALS BLOEMEN NAAR DE ZON! 
v: Dank de HEER, onze God! 
A: WIJ WILLEN GOD DANKEN! 

 



 
 v:  U danken wij, God onze HEER, 
  God van overal en altijd, 
 van mensen, dieren en planten, 
 van water, lucht en aarde, 
 die alles goed maakt 
 en alles vasthoudt: 
 heilig is uw Naam! 
  A: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN. 

 
     Zingen:    Loof de HEER, want God is goed,   (melodie Ps. 136) 

die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt – 
liefde die de dood verjaagt. 

Dank de HEER, die alles schiep 
en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is uw macht, 
maak ons vrij, toon ons uw kracht! 

 
  v:  In Jezus zien we wie U bent: 
 mens onder de mensen, 
 bewogen om hun lot. 
 Zo nam Jezus brood en beker, 
 dankte U en deelde uit. 
 Telkens als we samenkomen rond de tafel, 
 deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 
  A: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN. 
 

        Zingen:  Loof de HEER, want God is goed; 
zie wat Jezus voor ons doet: 
brood is Hij voor mij, en wijn; 
ik mag gast aan tafel zijn. 
 

     v: Uw Geest is gekomen, 

kracht om alles nieuw te maken: 
brood en beker die naar U wijzen, 
mensen die op U lijken. 
Geroepen om met U mee te gaan, 
vormen we een kring van klein en groot, 
één wereldwijde gemeente. 

      A: KOM TOT ONS, HIER IN ONS MIDDEN. 
 

    Zingen: Loof de HEER, want God is goed, 
die ons weer herleven doet. 
Toekomst heeft ons aangeraakt, 
vrede voor wie vrede maakt! 

Dank de HEER, kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 

 
En hoor ons als wij bidden: 

A: ONZE VADER… 
 
Uitdelingswoorden.. 
 
De gemeenschap van brood en wijn 
 

Tijdens het delen van brood en wijn zingen we Psalm 117d 
  

“Laudate omnes gentes, Laudate Dominum” 

     (Alle volken, loof de Heer!) 
 

Dankgebed 
Zingen: Lied 422 – Laat de woorden die we hoorden 
Zending en Zegen, Amen, amen, amen. 
Orgelspel 
 
Uitgangscollecte Edukans, voor een project in Malawi. 

 


