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Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen  
 
Intochtslied: 139: 1, 7 en 14 
 

 
 
 

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 
 
14. Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt 
toch open voor uw aangezicht. 
Toets mij of niet een weg in mij 
mij schaadt en leidt aan U voorbij. 
O God, houd mij geheel omgeven, 
en leid mij op de weg ten leven. 

 
 



Stil Gebed 
Votum en groet: 
vg: Onze hulp is in de naam van de Heer 
gm: die hemel en aarde gemaakt heeft 
vg: die trouw houdt in eeuwigheid 
gm: en niet laat varen het werk van zijn handen. 
vg: Genade zij u en vrede van 
  God, onze Vader en van 
  Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest 
gm: Amen 
 
Gebed  
responsie:  vg: … zo bidden wij 
   gm: Heer, ontferm U over ons 
 
Loflied: 152: 1, 2, 3 en 7 

 
2. Niemand ter wereld is 
van rang en stand gewis, 
want God alleen is heilig. 
Maar wie zijn onmacht kent 
en tot de Heer zich wendt, 
is in zijn hoede veilig. 



3. Waartoe dat loos gepraat 
van eigen hoge staat, 
die trots van kloeke mannen! 
De Heer die alles weet 
beoordeelt lief en leed 
en weegt der mensen plannen. 
 
7. De Heer, zijn naam zij lof, 
werpt levenden in ’t stof, 
doet doden weer herleven. 
De trotsen slaat Hij neer. 
Geringen wordt de eer 
van edelen gegeven. 
 

Bijbellezing: 1 Korinthe 14: 26-40 
 
Lied: 738: 1, 2, 3 en 4

 



2. Kom zing het lied van Sifra 
en Pua, die ’t bevel 
om jongetjes te doden 
tenietdoen bij de Nijl 
en zing het lied van Mirjam: 
in zee komt paard en ruiter om 
en zing het lied van Ester 
die massamoord voorkomt. 
 

3. Kom zing het lied van Tamar 
die opkomt voor haar recht 
en zing het lied van Rachab 
en haar geloofsgevecht 
en zing met Ruth uit Moab: 
in uw gemeente ben ik thuis, 
en zing ook van Batseba 
die meebouwt aan Gods huis. 
 

4. Kom zing het lied van Anna 
die uitziet naar het kind 
en zing het lied van Marta 
die Jezus volgt en dient 
en zing van de Maria’s 
die steeds hem hebben bijgestaan 
en op de hemelbruiloft 
aan Jezus’ tafel gaan. 

 

Overdenking 
 
Lied: 788: 1, 2 en 3 

 



 

2. Zoals van meet af aan 
een mens geen antwoord vindt, 
als hij niet door een mens 
ten diepste wordt bemind, 
zo zult gij nu voortaan 
in liefde en in leed 
elkanders antwoord zijn, 
één lichaam en één geest. 
 
3. Zoals ten einde toe 
de mensen twee aan twee 
hun lange wegen gaan, 
en God gaat met hen mee, 
zo zal Hij met u zijn 
in leven en in dood, 
Hij wordt uw brood en wijn – 
en dit geheim is groot. 

 
 
Gebeden – stil gebed – onze Vader 
 



Lied: 968: 1, 2 en 4 

 
2. Door God bijeen vergaderd, 
één volk dat Hem behoort, 
als kinderen van één Vader; 
één doop, één Geest, één woord. 
Zo offert allerwege 
de kerk U lof en prijs. 
Eén naam is aller zegen, 
één brood is aller spijs. 
 
4. In ’t woeden aller tijden 
is nooit het lied verstomd, 
Gods hoede zal ons leiden, 
de volle vrede komt! 
Geloven wordt aanschouwen, 



als uit de hemel daalt 
de bruid, de hoge vrouwe, 
de kerk die zegepraalt. 

 
Heenzending en Zegen 
 


