
 
 

ZONDAG CANTATE 
Welkom 

Aansteken van de kaarsen 

Orgelspel over Lied 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’  

      Jan D. van Laar (*1936) 

Stilte 

INTREDE 

 

Aanvangslied (staande): Lied 655 

Groet: vg: Genade en vrede van God de Vader 

  en van Jezus Christus onze Heer.  

 allen: Amen.  

Bemoediging en drempelgebed 

 vg: Onze hulp is de naam van de HEER  

 allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

 vg: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

 allen: en niet loslaat wat zijn hand begon. 

  (drempelgebed) 

  …. door Jezus Christus, onze Heer.  

 allen: Amen. 

Psalm van de zondag: Psalm 98: 1 en 3 + antifoon 640d 

allen gaan zitten 

aandacht voor de kinderen - de kinderen gaan naar de Kinderdienst 

 

Kyriegebed 

Kyrië en Gloria   Lied 299e 

 

De HEILIGE SCHRIFT 

 

Zondagsgebed  

Lezing Oude Testament: Numeri 14: 1 t/m 10 

Lied 830 

Lezing Nieuwe Testament: Johannes 15: 1 -8 

Lied 656 

Preek 

Orgelspel 

Lied 418 

 

GEBEDEN en GAVEN 

 

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stilte – Onze Vader) 

Aandacht voor de collectedoelen 

de kinderen komen terug, de kleinsten komen uit de oppas 

 

Slotlied: Zingend Geloven V - 83 (melodie psalm 79) 

 

(Lied voor stad en land, geschreven door Sytze de Vries. Melodie: Psalm 79.) 

 

Dit land, uit wind en water voortgekomen, 

dit lage land, gekleurd met groene zomen, 

land waar weleer voor vrijheid is gestreden, 

bloeien zal het: een vrijplaats voor de vrede. 

Heldhaftig, zij aan zij, 

werd in een boos getij 

de tyrannie verdreven. 



 
 

Land, dat het onrecht keert, 

dat ons de vrede leert, 

waarin wij mogen leven. 

 

Dit land, waar nooit voorgoed de nacht kon vallen, 

is vaste grond, een open huis voor allen; 

zo vaak het uit het donker is verrezen, 

blijft het een land om waarlijk thuis te wezen 

En vastberaden gaan 

wij op de toekomst aan 

als goede erfgenamen 

van de geschiedenis, 

opdat er morgen is 

voor allen die hier kwamen. 

 

Dit land dat ademt onder wijdse luchten, 

biedt ruimte wie in ademnood moest vluchten. 

Hier wordt de vreemde met een naam gezegend, 

zoals wij zelf het donker steeds ontstegen. 

Als koninklijk beleid 

staat de barmhartigheid 

boven de poort geschreven. 

Nog is gerechtigheid 

inzet van alle strijd, 

opdat wij zullen leven! 

 

ZENDING en ZEGEN 

Orgelspel over de melodie van het Wilhelmus – Anoniem (ca. 1650) + koraal 

 


