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Orgelspel 
 

Welkomstwoord en mededelingen 
 

Aansteken van de kaarsen en kaarsenlied: 
 
Licht van Pasen, Zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, 
ga ons voor en vuur ons aan om verlicht op weg te gaan. 
 
Aanvangslied: Lied 119: 40 (allen gaan staan) 

Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wand’len voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 

 
Moment van stilte  
 
Groet 
v Genade en vrede, u en jullie allemaal,  

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. 
a  Amen. 
 
Bemoediging 
v  Onze Hulp is in de Naam van de Heer,  
a  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
v  die trouw blijft tot in eeuwigheid  
a  en niet loslaat het werk van zijn handen. 



Gebed van toenadering 
v .… dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, 

onze Heer. 
a  Amen. 
 

Vervolg aanvangslied: Lied 119: 49 

Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 

(allen gaan zitten) 
Inleiding op de zondag 
 

Lied aan het begin: Gezang 328 (LvdK 1973) 
 

Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten. 



O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 
open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

 
Gebed om verlichting door de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Lukas 18: 35-43 - Tussenzang: Lied 313: 1, 5 
 

Een rijke schat van wijsheid 
schonk God ons in zijn woord. 
Hebt moed, gij die op reis zijt, 
want daarmee kunt gij voort. 
Gods woord is ons een licht, 
en elk die in vertrouwen 
daarnaar zijn leven richt, 
die zal er in aanschouwen 
des Heren aangezicht. 
 
O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luist’ren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 



Preek - Lied na de preek: Lied 868: 1, 2, 5 
 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug’len geheven. 
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, 
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen, 
christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen. 
Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust. 
Alles wat ademt zegt: Amen. 

 

In memoriam (allen gaan staan) 
 

Gedachtenislied: Lied 103: 5 
 

Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 
 

(allen gaan zitten) 
 

Dankzegging, voorbeden, gebed in stilte, ‘Onze Vader’ 



Collectepresentatie: “Kinderbijbels voor Haïti” 

Muzikaal meditatief moment en collectemoment:  
1. Nederlands Bijbelgenootschap 2. Kerk 
 

Slotlied: Lied 704 (allen gaan staan) 
 

Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 
 

Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 

Lof, eer en prijs zij God / die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven. 
Van Hem, de ene Heer, / gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 
 

 
Zegen 
 

Let op: niet alleen op Zondag 6 november, maar ook op 
Zondag 13 november kunt u de schoenendozen van de 

Schoenendoosactie inleveren. En op Zaterdag 5 en Zondag 6 
november kunt u weer levensmiddelen inleveren voor de 

Voedselbank. U en jij doet toch ook weer mee? 
 


