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……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Op de drempel 
 

o Welkom 
 

 Intocht en huldiging 
o Aansteken kaarsen. 

(gemeente staat) 
o Lied 212: 1, 3, 5. 

 
o Groet en bemoediging 
v. De Eeuwige zal bij U zijn 
g. Ook bij U is de Eeuwige 
v. Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
v. die trouw blijft tot in eeuwigheid 
g. nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. 

 
o Drempelgebed. 
v. Die de morgen ontbood en  
het licht hebt geroepen.     
g. zegen ons ook met u licht 
v. ondoofbaar vuur 
over ons opgegaan als een zon, 
vat ons samen in uw stralen, 
doe ons gedijen in uw ogen.       
g. zegen ons ook met uw licht 
v. die de weerstand van de nacht wil breken, 
onze toekomst aan het donker afdwingt. 
g. zegen ons ook met uw licht.                                                 (gemeente gaat zitten) 

 
o Lied 283: 1, 3, 5. 
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o Kyriëgebed 
v. zo zingen wij biddend 
g. 

(1x herhalen) 
 

o Lied 657: 1, 3, 4. 
 

 De Schrift gebeden, gelezen en uitgelegd 
 

o Gebed van de zondag 
 

o Lezing: Psalm 130 
 

o Lied 944: 1, 2, 3. 
 
o Lezing: van onder uit de depressie (Karel Eykman) 

 
o Acclamatie 

1. Voorganger, 2. Gemeente 
o  

 
 
 
 
 
 
 

o Overweging 
 

o Orgelspel 
 

o Lied 130a; 1, 2, 3.  
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 Dienst van delen en gebeden  
 

o Voorbeden 
Voorganger: zo bidden wij zingend 
Gemeente: 

              
o Stil gebed 

 
o Onze Vader. 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in 
eeuwigheid.  Amen. 

 
o Collecte  

 
o Slotlied 984: 1, 4, 5, 6 

 
o Wegzending en zegenbede. 

 
o Zingen: Gezegend gaan wij nu van hier: 

 
 

 


