
 

 

 

Lied: We luisteren naar “Wees gezegend” van de band Lev 
https://www.youtube.com/watch?v=j3ZKg9p1JLk 
 
De zegen van God zij met jou. 
In het licht en het donker, 
Hij blijft je trouw. 
Elke stap van de weg 
die je gaat in Zijn naam, 
zal Hij leiden in liefde, 

 
Vijfde zondag van de herfst 

 
Welkom 
Aansteken van de kaarsen 
Orgelspel: Psalm 121 ‘Ik sla mijn ogen op en zie’ – Detleff A.N. Kruger 
Stilte 

INTREDE 
 
Aanvangslied:   Lied 218: 1, 3, 5. 
Groet: vg: Genade en vrede van God de Vader 
  en van Jezus Christus onze Heer.  
  Amen.  
Bemoediging en drempelgebed 
 vg: Onze hulp is de naam van de HEER  
  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
  die trouw blijft tot in eeuwigheid 
  en niet loslaat wat zijn hand begon 
  … (drempelgebed) 
  …door Jezus Christus, onze Heer 
  a:Amen. 
 
Psalm van de zondag Psalm 121: 1 en 4 
 
aandacht voor de kinderen - de kinderen gaan naar de Kinderdienst 
 
Kyriegebed 
Gloria  Lied 303 (Zonne en maan) 
 

De HEILIGE SCHRIFT 
 
Zondagsgebed  
Lezing Oude Testament: Numeri 6: 22-27 
Lied 415: 1 en 2 
Lezing Nieuwe Testament: Lucas 24: 46-52 
Lied 333 (2x) 
Preek 
Orgelspel 
Lied: 912: 1, 3, 5 en 6 
 

GEBEDEN en GAVEN 
 
Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 
Aandacht voor de collectedoelen 
de kinderen komen terug, de kleinsten komen uit de oppas 

https://www.youtube.com/watch?v=j3ZKg9p1JLk


 
 
waar jij ook zult gaan. 
 
Ontvang nu de zegen van Hem. 
Durf te dromen, te leven, 
vertrouw op Zijn stem. 
In zijn kracht ben je sterk. 
Wees vervuld met Zijn Geest 
die je troost en je moed geeft, 
vernieuwt en geneest. 
 
Wees gezegend, 
in de naam van de Vader; 
gezegend, 
in de naam van de Zoon. 
Wees gezegend 
met de Heilige Geest. 
Wees krachtig en moedig 
en wees niet bevreesd. 
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ZENDING en ZEGEN 
Zegen  
 
De Heer zegent je en behoedt je 
De Heer doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig. 
De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede.  
Amen 
 
Orgelspel: Allegro maestoso e vivace – Felix Mendelssohn - Bartholdy 

 


