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Orgelspel  
 
Welkomstwoord namens de Samenwerkende Kerken 
 
Aansteken van een kaars 
 
Openingslied: “God heeft het eerste woord” 
 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne, 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden, 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde, 
oorsprong en doel en zin. 
 
Moment van stilte 
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Kruisteken en begroeting 
V In de naam van de Vader en de Zoon  

en de heilige Geest.  
A: Amen. 
V: De genade van onze Heer Jezus Christus,  

de liefde van God en  
de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 

A: En met uw geest. 
 
Inleiding 
 
Gebed 
 
Lofzang: Eer zij God in onze dagen 
 
Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roept op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo, 
Gloria in excelsis Deo. 
 
Eer zij God die onze Vader 
en die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
naar ons toe gekomen is. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
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Lam van God, Gij hebt gedragen 
alle schuld tot elke prijs, 
geef in onze levensdagen 
peis en vreê kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo, 
gloria in excelsis Deo. 
 
Bijbellezing: Openbaring 21, 1-7 (Iwan Uit NBV ‘21) 
 
Tussenzang:  Hoe goed o Heer, is ’t hier te zijn. 

1. Hoe goed, o Heer, is ’t hier te zijn, bij woord en water, 
brood en wijn, waar alles ons een dag voorspelt dat 
hel en dood zijn neergeveld.  

 
2. Ons leven zal geborgen zijn en eenmaal zal het 

morgen zijn, 
als helder licht ons overstraalt; een Davidsster die 
nooit meer daalt. 

5.  Gij doet ons reizen door de tijd, verbonden in 
saamhorigheid, in vreugde en verwondering, in hoop 
en liefde onderling. 

 
7.  Gij Geest die woorden leven doet zodat ons oor het 

woord ontmoet waarmee Gij roept wat nog niet is, uw 
toekomst, uw geschiedenis, 

 
8.  Ontsteek uw licht in onze geest, zodat ons hart 

verwonderd leest wat nog voor 't oog verborgen ligt in 
uw bereik, in uw gezicht; 
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10.  Geloofd zij God die eeuwig leeft. Geloofd Hij die zijn 
leven geeft! Geloofd Hij die ons leven doet: een lichaam 
uit een vlees en bloed. 

 
 

Overdenking  
 
Gezang na de verkondiging: “Vernieuw gij mij o eeuwig 
licht” 
 
Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 
geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 
 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig Licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 
Dankzegging en voorbeden, stilte voor persoonlijk gebed 
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Gezamenlijk “Onze Vader” (oecumenische versie) 
 

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. 
 

Lofzang uit het Evangelie (Iwan leidt dit in) 
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Collectemoment: Samenwerkende Kerken van Hillegom 
 
Zegen (allen staan) 
 
v. De Levende zegene en behoede U. 

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u 
genadig. 
De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u 
vrede. 

  
a.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v. Zegene u de almachtige God;  
Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

a. 
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Slotlied: : Liedboek 2013 Lied 416  
 

 
 

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. 
 
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.  
 
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.  
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De Samenwerkende Kerken van Hillegom 
wensen u en jou een gezegend, vredig en 

gezond 2023! 

 
 


