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Welkom 
 
Aanvangslied   lied 280: 1, 4, 5, 7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar 
  de hemel open gaat, 
  waar Gij ons met uw engelen troost, 
  waar Gij U vinden laat? 
 
 5 Onthul ons dan uw aangezicht, 
  uw naam, die mét ons gaat 
  en heilig ons hier met uw licht, 
  uw voorbedachte raad. 
 
 7 Dit huis slijt mét ons aan de tijd, 
  maar blijven zal de kracht 
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  die wie hier schuilen verder leidt 
  tot alles is volbracht. 
  
Groet 
V. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige       

             Geest. 

A. Amen. 

V. De genade en vrede van God,  

 die ons door Christus met zich heeft verzoend,  

 zij met u allen. 

A.  En ook met u. 

 
 
Lofprijzing en schuldbelijdenis 
V Wij prijzen en verhogen U, Heer, schepper van   

              hemel en aarde.  

Want U gaf de lichten hun plaats aan de hemel.  

U scheidde het licht van de duisternis en U 

plaatste tekenen aan de hemel om ons te tonen 

wanneer de heilige dagen, maanden en jaren 

gevierd moeten worden. U bezaaide de nacht 

met sterren. Hoe verheven zijn uw werken! De 

hemel verhaalt van uw majesteit, het uitspansel 

roemt het werk van uw handen. 

A Wij prijzen en verhogen U, Heer. 
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V Wij loven U, Heer, omdat U ons niet in de steek  

             hebt gelaten,  ondanks onze opstandige harten.  

U hebt uw Zoon gezonden om onze duisternis te 

verlichten en ons licht en onze redding te zijn. In 

Hem was het leven, en dat leven was het licht 

voor alle mensen. Zijn licht schijnt in de 

duisternis. 

A  Wij loven U, Heer. 

 

V  Wij aanbidden U, Heer, omdat U ons vergezelt in  

de chaos van ons leven, door de kracht van uw 

heilige Geest.  

U verlicht ons levenspad en geeft wijsheid en 

geloof, midden in een wereld die vol is van leugen 

en twijfel. 

A  Wij aanbidden U, Heer.  

 

V Wij danken U, Heer, omdat U ons die wereld 

inzendt om uw licht te weerspiegelen, in de 

verschillende kerken en culturen. Door onszelf 

aan Hem te schenken, getuigen wij  

dat Jezus de enige ware koning is. 

A  Wij danken U, Heer. 

 

V Moge alle volken voor U buigen en U aanbidden. 

Wij kozen vaak voor de duisternis, maar U gaf ons 

het licht.  
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Daarom komen wij tot U, belijden wij onze 

zonden en zeggen: 

Wij hebben ons van uw wegen afgekeerd en zijn 

ongehoorzaam geweest aan uw Woord.  

A Dat belijden wij. 

Stilte 

 

V Wij hebben uw goede schepping verminkt  

en onze medemensen op deze aarde onrecht 

gedaan. 

A Dat belijden wij. 

Stilte 

 

V Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus 

Christus,  

U hebt Hem in de volheid van de tijd gezonden 

om alle mensen  

te verlossen. Ontferm U over ons, vergeef onze 

zonden en vorm ons naar het glorierijke beeld 

van uw Zoon, opdat wij zullen stralen als bakens 

van hoop in onze onrustige wereld.  

Amen.  

 

Zingen   lied 281: 1, 3, 9, 10  
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3 Verschijn ons als de dageraad, 

 Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison! 

  

9 Het lied van wie zijn voorgegaan 

 zet ons vandaag tot zingen aan: Amen. Halleluja! 

    

 10     Ontvlam in ons en vuur ons aan! 

       Getroost zullen wij verder gaan. Amen. Halleluja! 

 

Moment voor de kinderen 

 

Gebed bij de opening van de Heilige Schrift 
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Eerste lezing  Ezechiël 36, 26-28  

Zo spreekt de Heer GOD: 

Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u 

uitstorten; Ik zal het stenen hart uit uw lichaam 

verwijderen en u een hart van vlees geven.  

Mijn geest zal Ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen 

dat u mijn wetten nakomt en mijn voorschriften 

nauwkeurig onderhoudt. U zult wonen in het land dat Ik 

aan uw vaderen gegeven heb; u zult mijn volk zijn en Ik 

zal uw God zijn. 

 

Zingen   Psalm 139 D (meerdere keren) 
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Tweede lezing  2 Korinthe 5, 14-20 

14 De liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij 

hebben ingezien dat één mens gestorven is voor allen en 

dat dus alle mensen gestorven  

zijn. 15 En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven 

niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die 

voor hen is gestorven en verrezen. 16 Daarom 

beoordelen wij voortaan niemand meer naar menselijke 

maatstaven. En ook al hebben wij Christus op die manier 

beoordeeld, nu is dat niet meer het geval. 

17 Zo is dus iemand die in Christus is, een nieuwe 

schepping: het oude is voorbij, het nieuwe is er al. 18 En 

dit alles komt van God, die ons door Christus met zich 

heeft verzoend en ons de dienst van de verzoening heeft 

toevertrouwd. 19 Ja, God heeft in Christus de wereld 

met zich verzoend zonder de mensen hun overtredingen 

aan te rekenen, en ons heeft Hij de boodschap van de 

verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn dus gezanten van 

Christus, alsof God zelf u oproept door ons woord. Wij 

smeken u in Christus' naam: laat u met God verzoenen!                                                          

 

Zingen  Psalm 96 A: 1, 2  (koor couplet, allen refrein) 
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  2   Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen: 

        aarde en lucht komen vers uit zijn hand, 

        schoonheid en kracht vergezellen Hem beide: 

        wild is de zee en tevreden het land. 

         Refrein 

 

Derde lezing  Matteüs 5, 23-24 

Dus als je je offergave naar het altaar brengt, en je 

herinnert je daar dat je broeder iets tegen je heeft, laat 

dan je offergave daar voor het altaar achter, en ga je 

eerst verzoenen met je broeder, en kom dan terug om je 

offergave te brengen. 
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Zingen      Psalm 96 A: 3, 4  (koor couplet, allen refrein) 

 

  3 Roep tot de volkeren: God is de koning, 

   Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht; 

   Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel, 

   alles wordt Hen aan zijn voeten gelegd. 

   Refrein 

 

  4 Juich wat in zee leeft of leeft op de velden: 

   zie, uw verlosser gaat komen, wees blij! 

   Wuif alle bomen der wouden, verwelkom 

   juichend uw koning, want Hij is nabij! 

   Refrein 

 

Verkondiging 

 

Muziek 

 

Geloofsbelijdenis van Nicea   |   in de traditie van de 

Oosterse Kerken 

 

V Wij geloven in één God, 

 de almachtige Vader, 

A Schepper van hemel en aarde, 

 van alle zichtbare en onzichtbare dingen; 
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V en in één Heer, Jezus Christus, 

 de eniggeboren Zoon van God, 

A geboren uit de Vader voor alle tijden, 

 God uit God, Licht uit Licht, 

 waarachtig God uit waarachtig God, 

 geboren, niet geschapen,  

 één van wezen met de Vader, 

 en door wie alles is geworden; 

 

V die om ons mensen en om ons behoud 

 is neergedaald uit de hemel 

A en is vlees geworden,  

 door de heilige Geest uit de maagd Maria 

 en is mens geworden, 

 

V die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius 

Pilatus, 

 geleden heeft en begraven is, 

A en op de derde dag is opgestaan volgens de 

Schriften, 

 is opgevaren naar de hemel 

 en zit aan de rechterhand van de Vader, 

 

V en zal wederkomen in heerlijkheid 

 om te oordelen de levenden en de doden, 

 en aan zijn rijk zal geen einde komen; 
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A en in de heilige Geest, die Heer is en levend 

maakt, die uitgaat van de Vader, 

 

V die samen met de Vader en de Zoon  

 aanbeden en verheerlijkt wordt, 

 die gesproken heeft door de profeten. 

A En één heilige, katholieke en apostolische kerk. 

 

V Wij belijden één doop tot vergeving van de 

zonden. 

A En wij verwachten de opstanding van de doden 

 en het leven in de wereld die komt. 

  

Amen. 

 

Voorbeden 

steeds afgesloten met  

V Laat ons de Heer bidden:’ 

A zingen lied 367 E (Heer onze God, wij bidden U, 

verhoor ons) 

 
Stil gebed  



13 
 

 

Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde 

geheiligd. 

 Uw koninkrijk kome.  

Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons heden ons dagelijks brood. 

 En vergeef ons onze schulden  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons 

van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de 

heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
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Zingen   lied 416  
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 2. 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. 

 

 3. 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. 

       

 

 4. 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. 

 

   

Zending en zegen 

 


