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Inleidend Orgelspel 
 
Welkom en Mededelingen 
 
Zingen NLB 25:2 
 
Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten.   
 
Votum en groet 
 
Zingen NLB 25:7 
 
Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend;  
leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’uw treden wendt;  
leid mij in uw rechte leer,  laat mij trouw uw wet betrachten,  
want Gij zijt mijn heil, o Heer, ’k blijf U al den dag verwachten.   
 
Inleiding op de dienst 
 
Zingen NLB 981: 1,2,4,5                                                                                                   
 
Zolang er mensen zijn op aarde, zolang de aarde vruchten geeft, 
zolang zijt Gij ons aller Vader, wij danken U voor al wat leeft. 
 
Zolang de mensen woorden spreken, zolang wij voor elkaar bestaan, 
zolang zult Gij ons niet ontbreken, wij danken U in Jezus’ naam. 
 
Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven, Gij redt de wereld van de dood. 
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven, zijn lichaam is het levend brood. 
 
Daarom moet alles U aanbidden, uw liefde heeft het voortgebracht, 
Vader, Gijzelf zijt in ons midden, o Heer, wij zijn van uw geslacht. 
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Gebed (staande) 
 
Zingen Opw 56 (2x) 
 
Zijn naam is hoger dan ieder ander. 
Zijn naam is Jezus, zijn naam is Heer, 
zijn naam is Wonderbaar, zijn naam is Raadsman, 
zijn naam is Vredevorst, almachtig God. 
 
Schriftlezing Job 28  
 
Zingen NLB 111:1,6 
 
Van ganser harte loof ik Hem 
in ’t midden van Jeruzalem, 
de Heer in ’t midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van de Heer, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
Van alle wijsheid het begin 
is: vrees de Heer met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
Verkondiging 
 
Zingen NLB 823:1,2,4 
 
Gij hebt, o Vader van het leven, de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werkelijkheid en dromen getuige van uw Geest te zijn. 
 
Uw wijsheid en uw welbehagen bepalen ’s mensen levensdagen 
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en wijzen hem zijn woonplaats aan. Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
toch mag hij vrij en veilig wezen en heersen over het bestaan. 
 
Door een geheimenis omsloten, door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen een onuitsprekelijke zin. 
Voorbeden en Dankgebed (staande) 
 
Offeranden 
 
Zingen NLB 263:1,2,3 
 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt. 
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt. 
 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij. 
 
Zegen 
 

Uitleidend Orgelspel 

 


