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We bereiden ons door overdenking en gebed voor op de dienst. 
Daarom wordt u vriendelijk verzocht stilte in acht te nemen 

vanaf het moment dat de organist begint te spelen.

Orgelspel

Welkom

Stilte staande

Openingswoorden staande

voorganger:
Heer, open mijn lippen.

allen:
Mijn mond zal zingen van uw eer.

voorganger:
God, kom mij te hulp.

allen:
Heer, haast U mij  te helpen.

Lofprijzing staande

voorganger:
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest 
zoals het was in het begin en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen.

allen:
Amen.
Halleluja.

Psalmgebed Psalm 146

Lied 146:1

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor de HEER uw God.



Lezing Psalm 146:3-8

  Vertrouw niet op mensen met macht,
  op een sterveling bij wie geen redding is.
  Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
  op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.
  Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
  wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
  die hemel en aarde heeft gemaakt,
  de zee en alles wat daar leeft,
  hij die trouw is tot in eeuwigheid,
  recht doet aan de verdrukten,
  brood geeft aan de hongerigen.
  De HEER bevrijdt de gevangenen,
  de HEER opent de ogen van blinden,
  de HEER richt de gebogenen op,
    

Lied 146:5

Wees en weduw en ontheemde
doet Hij wonen op zijn erf.
Hij behoedt de weg der vreemden,
maar leidt bozen in 't verderf.
Eeuwig Koning is de HEER!
Sion, zing uw God ter eer!

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing Matteüs 5:3-10

  Gelukkig wie nederig van hart zijn,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
  Gelukkig de treurenden,
  want zij zullen getroost worden.
  Gelukkig de zachtmoedigen,
  want zij zullen het land bezitten.
  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
  want zij zullen verzadigd worden.
  Gelukkig de barmhartigen,
  want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
  Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
  want zij zullen God zien.



  Gelukkig de vredestichters,
  want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
  want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Overdenking

H e t   g o e d e   l e v e n 

Moment van inkeer en verstilling

Voorganger:
Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht,

Allen:
de opheffing van mijn handen als het avondoffer.

Canticum 157a:1,4

Mijn ziel maakt groot de Heer,
mijn geest verheugt zich zeer
want God heeft mij, geringe,
die Hem als dienstmaagd dien,
goedgunstig aangezien;
en deed mij grote dingen.

Hij heeft het lang voorzegd:
aan Israël, zijn knecht
zal Hij genade schenken
en Hij zal Abraham
en al wie na hem kwam
in eeuwigheid gedenken.

Avondgebed, dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Lied 248

De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die 't licht en 't duister maakt.



Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag onluikt.

Zodat de dank, U toegezonden,
op aard’ nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

Voorwaar de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegenbede staande

voorganger:
De Heer schenke ons zijn zegen,
Hij beware ons voor onheil 
en geleide ons tot eeuwig leven.

allen:
Amen.

Acclamatie staande

voorganger:
Loven wij de Heer!

allen:
Wij danken God!

Collecte

Orgelspel


