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Welkom en mededelingen  
 
Stilte  
 
Zingen   Lied 314  -staan-   

 
          
 
2 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. 
 
3 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. 
 
6 Gij zijt tot herder ons gegeven, 
   wij zijn de schapen die Gij weidt; 
   waar Gij ons leidt is ’t goed te leven, 
   Heer die ons voorgaat door de tijd. 
   Wie bij u blijft en naar U ziet, 
   verdwaalt in deze wereld niet. 
 

 
Votum   
 
Zingen   Antwoordlied 
   Tot U, Heer, is ons hart gericht.  

Hier zijn wij open voor uw licht.  
Gij geeft ons kracht, tot stilt’en strijd;  
Kom tot ons, Eeuw’ge in de tijd. Amen  

 



Gebed     -zitten- 

 
Zingen   Lied 653: 1, 4 en 6 

 
  

4 Gij zijt het licht van God gegeven, 
 een zon die nog haar stralen spreidt, 
 wanneer het nacht wordt in ons leven, 
 wanneer het nacht wordt in de tijd. 
 O licht der wereld, zie er is 
 voor wie u kent geen duisternis. 
  

 
 

 
Bijbellezing  Marcus 12: 13 - 17 
 
Zingen   Lied 1010: 1, 2 en 3  
 



 
 

  2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
     de aarde wacht zo lang, 
     er wordt zoveel geleden, 
     de mensen zijn zo bang, 
     de toekomst is zo duister 
     en ons geloof zo klein; 
     o Jezus Christus, luister 
     en laat ons niet alleen! 
 
3   Geef vrede, Heer, geef vrede, 
      Gij die de vrede zijt, 
      die voor ons hebt geleden, 
      gestreden onze strijd, 
      opdat wij zouden leven 
      bevrijd van angst en pijn, 
      de mensen blijdschap geven 
      en vredestichters zijn. 

 
Overdenking  
 
Stilte  
 
Orgelspel  
 
Gebed - stil gebed - 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. 

 

 
Zingen   Lied 981  -staan-  

 
 2 Zolang de mensen woorden spreken, 
 zolang wij voor elkaar bestaan, 
 zolang zult Gij ons niet ontbreken, 
 wij danken u in Jezus’ naam. 
 3 Gij voedt de vogels in de bomen, 
 Gij kleedt de bloemen op het veld, 
 o Heer, Gij zijt mijn onderkomen 
 en al mijn dagen zijn geteld. 
 4 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. 
 5 Daarom moet alles u aanbidden, 
 uw liefde heeft het voortgebracht, 
 Vader, Gijzelf zijt in ons midden, 
 o Heer, wij zijn van uw geslacht. 

 
Zegen  
 
-bij de uitgang van de kerk wordt gecollecteerd voor de Stichting Medische hulp bootvluchtelingen en voor de 
eigen kerk- 

 


