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Thema: ‘Thuis!’ 
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 Begroeting en aansteken kaars 

 

 Voorbereiding 

 Zingen: Psalm 121: 1 en 2   (staande) 

   Ik sla mijn ogen op en zie 
   de hoge bergen aan,  
   waar komt mijn hulp vandaan? 
   Mijn hulp is van mijn Here, die 
   dit alles heeft geschapen.  
   Mijn herder zal niet slapen. 
 
   Uw wank'le voeten zet Hij vast, 
   als gij geen uitkomst ziet:  
   uw wachter sluimert niet! 

   Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
   Hij wil, als steeds voor dezen,  
   Israël wachter wezen. 
 

 Bemoediging en groet  

  

 Zingen: Psalm 121: 3 en 4 (de gemeente gaat zitten) 

   De Heer brengt al uw heil tot stand, 
   des daags en in de nacht  
   houdt Hij voor u de wacht. 
   Uw schaduw aan uw rechterhand: 
   de zon zal U niet schaden, 
   de maan doet niets ten kwade. 
 
   De Heer zal u steeds gadeslaan, 
   Hij maakt het kwade goed,  
   Hij is het die u hoedt. 
   Hij zal uw komen en uw gaan, 
   wat u mag wedervaren,  
   in eeuwigheid bewaren. 
 

 Gebed om ontferming 

  

 Zingen: Lied 283: 1, 2, 3 

 In de veelheid van geluiden, 
   in het stormen van de tijd, 
   zoeken wij het zachte suizen 

 van het woord, dat ons verblijdt. 
 
   En van overal gekomen, 
   drinkend uit de ene bron, 
    bidden wij om nieuwe dromen, 
   richten wij ons naar de zon. 



 Want wij mensen op de aarde 
 raken van het duister moe. 

 Als uw hart ons niet bewaarde 
 sliepen wij ten dode toe. 

 
 Woord van liefde  
  
 Zingen als Gloria: lied 283: 4 en 5 

 Laat uw dauw van vrede dalen 
 in de voren van de tijd. 
 Vat ons samen in de stralen 
 van uw goedertierenheid. 

 
   Die ons naam voor naam wilt noemen, 
   al uw liefde ons besteedt, 
   zingend zullen wij U roemen 
   en dit huis zingt met ons mee! 

 

 De bijbel gelezen en overdacht 

 Gebed 

 

 1e Schriftlezing: Psalm 103: 8 t/m 13  
 
 Zingen: Lied 791: 1 en 2 
   Liefde, éénmaal uitgesproken 

   als uw woord van het begin, 
 Liefde, wil ons overkomen 
 als geheim en zegening. 
 
 Liefde, die ons hebt geschapen, 
 vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
 alles overwinnend wapen,  
 laatste woord dat vrede maakt. 

 

 2e Schriftlezing: Lucas 8: 26 t/m 39 
 
 Zingen: lied 791: 4 en 6  

 Liefde waagt zichzelf te geven, 
 ademt op van goede trouw. 
 Liefde houdt ons in het leven, -  
 daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 

   Liefde laat zich voluit schenken 
   als de allerbeste wijn. 
   Liefde blijft het feest gedenken 
   waarop wij uw gasten zijn 
 
 Verkondiging:  “THUIS!”    

 Pianospel  
  

 Zingen: lied 419: 1, 2, 3 
 Wonen overal nergens thuis 

   aarde mijn aarde mijn moeders huis 
   vallende sterren de schim van de maan 
   mensen die opstaan en leven gaan 
   mensen veel geluk. 
 

  Wonen overal even thuis 
   handel en wandel en huis na huis 
   loven en bieden op waarheid en waan 
   wagen en winnen en verder gaan –  
   mensen veel geluk. 
 
   Wonen overal bijna thuis 
   aarde mijn hemel mijn vaders huis 
   stijgende sterren de lach van de maan 
   mensen die dromend een stem verstaan – 
   mensen veel geluk. 
 

 Onze gebeden en gaven 
 Gebeden, eindigend met gezamenlijk Onze Vader  
 
 Slotlied (staande): Psalm 150: 1 en 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, verheerlijk 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. 
 
 We gaan gezegend 
 Zegen 
 
 Doven kaars 
 Collecte bij de uitgang 


