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 Orgelspel 
 
 Welkom 
 
 Bemoediging 
 v. Onze hulp is in de naam van de Heer 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
 Lied (staande): 146c: 1, 5 en 6 

 
5. O, gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hongerige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 



God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja!. 
 
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
dat u de haat der mensen treft, 
Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
en Hij buigt neer wie zich verheft. 
Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht. 
Halleluja! Halleluja! 

 
 Kyriëgebed 
 

 Loflied: Aan U, Vader, alle glorie   
 (melodie: Loof de Koning, heel mijn wezen) 

1. Aan U, Vader, alle glorie 
om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt. 
 
2. Om de Zoon U alle glorie, 
woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste, 
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd. 
 
3. Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde  
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft. 

 

 Gebed van de zondag 
 v: De Heer zal bij u zijn! 
 g: De Heer zal u bewaren!  
 … 



 Bijbellezing: Genesis 9: 18-29 

 

 Lied ZZZ: 451: 1, 2, 3 en 4 

 
 
2. Het kwaad heeft niet de heerschappij 
al toont het zich almachtig, vrij, 
kleineert het mensen mateloos: 
het gaat ten onder vruchteloos. 
 
3. Wie weerloos voor het goede kiest 
weet dat hij schijnbaar macht verliest: 
maar tedere bewogenheid, 
beschaamt het onrecht, wint de strijd. 
 
4. Wie kwetsbaar in het leven staan, 
zij zullen niet ten onder gaan: 
in hen ontwaakt de levenskracht 
die slechts uit God wordt voortgebracht.  

 
 
 Verkondiging 
 
 



  
 Lied: 975: 1, 2 en 3 

 
2. Jezus roept ons te belijden 
Hem als Heer van het heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 
redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 
zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus’ glorie 
is op aarde neergedaald. 
 
3. Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 
ras of  huidskleur, rangen, standen - 
Jezus trekt geen scheidingslijn. 



Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 
ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
 Dankgebed - Voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
 

 Lied (staande): 969: 1, 2, 3 en 4 

 
2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 
 
3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 
 
4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

 
 Zegen    

 g. Amen 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Mededelingen: 
- Zondag 2020, 10.00 uur zal voorgaan  
- Iedere woensdag: Ochtendgebed in de Kievietkerk, aanvang 10.00 uur. 

Ingang onder de toren. 
 


