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Welkom aan allen, ook die voor het eerst of sinds lange tijd in de 
Dorpskerk zijn. We hopen dat u zich hier thuis voelt! 

 
Orgelspel 
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst 
 
Moment van verstilling 
 
Bemoediging: 
V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft de eeuwen door en nooit loslaat het werk dat Zijn 

hand eens begon. 
 
Groet: 
V: Genade voor u en vrede, van God onze Vader en van onze heer 

Jezus Christus door de Heilige Geest. 
A: AMEN 
 

We luisteren naar: Lied 280: 1 & 4 
 

De vreugde voert ons naar dit huis 
waar ’t woord aan ons geschiedt. 
God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons het lied. 
 
Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
de hemel opengaat, 
waar Gij ons met uw engelen troost, 
waar Gij U vinden laat? 

 
Drempelgebed: 
V: Hoor ons aan, Eeuwige God 
A: Hoor naar ons bidden! 
V: Gij, die ons hart aanziet, 
 Gij, die onze diepten peilt, 
A: blijf ons niet verborgen! 
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V: Wij herkenden U niet, 
 wij zochten onszelf. 
A: Heer, vergeef ons! 
V: Doe ons herleven 
 en maak ons weer nieuw, 
A: geef ons uw genade! 
V: Breng ons in het reine 
 met U en met elkaar. 
A: Zegen ons met vrede 
 en laat lichten uw aangezicht. 
 Amen 
 
Leefregel 
 
We kijken en luisteren naar: Niet alleen - Mensenkinderen & Lydia van 
Maurik 
  
Gebed 
 
Lezing: Jeremia 31: 31 - 34 
 
We kijken en luisteren naar: Zo vriendelijk en veilig als het licht | 
Opname PGL | Lied 213 
 
Lezing: Romeinen 8: 18 - 30 
 
We luisteren naar: 686: 1 
 

De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
De Geest van God bezielt 
wie koud zijn en versteend 
herbouwt wat is vernield 
maakt één wat is verdeeld. 

 

Uitleg en verkondiging 
 
Muziek als moment van verstilling 
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Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Gezamenlijk uitgesproken Onze Vader 
 
We zingen met elkaar: Psalm 150: 1 & 2 
 

Loof God, loof Hem overal. 
Loof de Koning van ’t heelal 
om zijn wonderbare macht, 
om de heerlijkheid en kracht 
van zijn naam en eeuwig wezen. 
Loof de daden, groot en goed, 
die Hij triomferend doet. 
Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
 
Hef, bazuin, uw gouden stem, 
harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
Citer, cimbel, tamboerijn, 
laat uw maat de maatslag zijn 
van Gods ongemeten wezen, 
opdat zinge al wat leeft, 
juiche al wat adem heeft 
tot Gods eer. Hij zij geprezen. 

 
Afsluitende woorden 
 
Zending en zegen 
 
A:    AMEN (gezongen) 
 
Orgelspel 
 
 
Na de dienst blijft iedereen zitten; de vrijwilligers geven aan wie 
wanneer de kerkzaal kan verlaten. 
 

 


