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Muziek 
 
Kerkenraad komt binnen  
 
Verwelkoming 
 
Moment van stilte 
 
Zingen NLB 868: 1, 2 en 4 
1. 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. 
 
2. 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.  

 
4. Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent.       
 
Bemoediging en groet  
 
Openingstekst  
Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent 
met Christus Jezus, verlangt (1 Tessalonicenzen 4: 17-18) 
 
Zingen NLB 886 
Abba Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing Matteüs 6: 5-13 
 



Zingen NLB 215: 2, 4, 5, 6, 7 
2. Rondom wie bidden dag aan dag 
zijn wond’ren die geen oog ooit zag, 
een nieuw geloof, een nieuwe hoop, 
een nieuwe kracht door ‘s Geestes doop. 
 

4. Wie van zich afziet naar God toe, 
loopt in het licht en wordt niet moe. 
Het schijnsel van de hemel gaat 
over de dag van vroeg tot laat. 

5. Houd dan de hemel in het oog, 
maar hef uw hart niet al te hoog; 
op aarde hier, op aarde thans 
ziet gij een bovenaardse glans. 
 

6. De kalme gang, de kleine taak, 
zijn ruim genoeg voor Godes zaak. 
Onszelf verliezen in 't gebod 
brengt daag'lijks nader ons tot God. 

7. Maak in uw liefd' ons, Heer, bereid 
voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
En dat ons leven ied're dag 
als ons gebed U loven mag. 
 
Overdenking 
 
Gebeden, die we afwisselen met het zingen van NLB 415 
1. Zegen ons Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 

2. Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 

 
3. Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 
 
Collecte 
 
Zingen NLB 984 (op de melodie van ‘Daar juicht een toon’) 
1. Gezegend die de wereld schept, 
de dag uit nacht tot leven wekt, 
het licht der zon roept en de maan, 
de sterren om op wacht te staan. 
 

2. Gezegend die de aarde maakt, 
de grenzen van de zee bewaakt, 
ontluiken doet het jonge groen, 
de kleuren van elk seizoen. 

3. Gezegend die een woonplaats maakt, 
voor wat beweegt en ademhaalt, 
de dieren in het vrije veld, 
de vogels in hun zingend spel. 
 

4. Gezegend die de mensen roept 
tot liefde, vruchtbaarheid en moed 
om voor elkander te bestaan 
in eerbied voor zijn grote naam. 

 
Zegen, 
die we beantwoorden met NLB 425 
 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord 
in Christus verbonden tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord  
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal  
door liefde gedreven om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal  




