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Groen 

Groen is de kleur van de hoop. 

Brood en vis als symbool voor Jezus 

die ons door zijn leven hoop geeft. 

Daarmee varen wij de toekomst tegemoet 

 

Welkom en mededelingen 
 

Voorbereiding 

 

Zingen  lied 89: 1 

 

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 

des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 

Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 

hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 

Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 

 

Stil gebed 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed om ontferming 

 

Zingen  lied 413: 3 

 

Heer, ontferm u over ons, 

open uwe vaderarmen, 

stort uw zegen over ons, 

neem ons op in uw erbarmen. 

Eeuwig blijft uw trouw bestaan – 

laat ons niet verloren gaan. 



Woord van genade 

 

Glorialied 413: 1,2 

 

Grote God, wij loven U, 

Heer, o sterkste aller sterken! 

Heel de wereld buigt voor U 

en bewondert uwe werken. 

Die Gij waart te allen tijd, 

blijft Gij ook in eeuwigheid. 

 

Alles wat U prijzen kan, 

U, de Eeuwige, ongeziene, 

looft uw liefde en zingt ervan. 

Alle engelen, die U dienen, 

roepen U nooit lovensmoe: 

‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

 

Zondagsgebed 

1e lezing:  2 Koningen 17: 5-7,24,29-34 

2e lezing:  Lucas 17: 11-19 

 

Zingen  lied 763: 1,4,5 

 

Zij zullen de wereld bewonen, 

zij namen het wonder ter hand, 

de mensen van nacht en nevel 

brengt Hij naar het heilige land. 

 

De hemel roept uit Halleluja, 

de aarde brengt leven tot stand, 

de bergen bezwijken van vreugde, 

de wereld wordt vaderland. 

 

Ten dage der grote genade 

als God de gebeden beloont, 

dan zullen de volkeren weten 

dat Hij bij de mensen woont. 

 



Verkondiging 

 

Zingen  lied 912: 1,3,5,6 

 

Neem mijn leven, laat het, Heer, 

toegewijd zijn aan uw eer. 

Maak mijn uren en mijn tijd 

tot uw lof en dienst bereid. 

 

Neem mijn stem, opdat mijn lied 

U, mijn koning, hulde biedt. 

Maak, o Heer, mijn lippen rein, 

dat zij uw getuigen zijn. 

 

Neem mijn wil en maak hem vrij, 

dat hij U geheiligd zij. 

Maak mijn hart tot uwe troon, 

dat uw heilige Geest er woon’. 

 

Neem ook mijne liefde, Heer, 

’k leg voor U haar schatten neer. 

Neem mijzelf en voor altijd 

ben ik aan U toegewijd. 

 

Credo 

 

Dienst der gebeden 

Dankzegging 

Voorbeden 

Stil gebed 

‘Onze Vader’ 

 

Gaven (bij de uitgang) 

 

 

 

 

 

 



Wij zingen lied 416: 1,2,3,4  

 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

 

UITZENDING EN ZEGEN 

 

Orgelspel  

 

Collecten bij de uitgang 

 1. Diaconie 

 2. Zuiderkerkgemeente 

 3. Onderhoud gebouwen 


