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Welkom 
 
Cantorij Ochtendlied 216:1,2,4                                       t. E. Farjeon 

 
 

        2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
 vochtige gaarde, geurig als toen. 
 Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
 al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 
 

        3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
 licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
 Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
 dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
                                                                                 allen gaan staan  

Stilte 
 
Cantorij 113a 

 
 
v:  Het is goed, EEUWIGE dat wij u loven! 

a:  En uw Naam psalmzingen, o Allerhoogste! 

v:  Dat wij  ’s morgens uw goedheid vertellen 

a:  En uw trouw in de nachten. 

 
lied 



                                                                                       allen gaan zitten 
 
 
Intochtslied 279                                       t. J. Ribbers; m. C. van Walsum                           

 
 
2  
Een loflied zingen wij voor Hem 
die alle volken leidt; 
zijn goedheid heeft, 
mét al wat leeft, 
zijn kinderen bevrijd. 

3 
Wij prijzen God met hart en ziel! 
Zijn trouw reikt hemelhoog. 
Zijn heerlijkheid 
straalt wereldwijd 
als blozend morgenrood

 

PSALMGEBED (psalmen gelezen en gezongen): 
 
Psalm 84 wisselspraak voorganger/allen, cantorij gezongen acclamatie 

 
v: Eeuwige, onze God, bij U is het goed om te wonen, 

    ja vol heimwee klop ik op uw deur. 

a: Ik roep om U uit de grond van mijn hart – 

    tot u de Levende, God van mensen –   refrein 

v: Zie, op uw erf zijn de vogels geborgen – 

    zwaluwen nestelen daar met hun jongen. 

a: Rondom uw altaar, de hoogte des Heren – 



    Gij die mijn koning zijt, de God van mijn hart –  refrein 2x  

 

v: Gelukkig die in uw huis mogen wonen – 

    zij zullen er eeuwig dankbaar voor zijn. 

a: Gelukkig is ieder wiens kracht Gij zijt: 

     Zij zijn een pelgrims –hun weg gaat naar U. –  refrein 

v: Bronnen vinden zij op hun tocht door de droogte, 

    daar valt de regen als dauw van genade 

a: Zo gaan de mensen en komen op krachten, 

    totdat Gods aanschijn over hen opgaat. –   refrein 2x 

v: God boven alles, ach hoor mij toch bidden – 

    God van de voorvaders en -moeders luister naar mij. 

a: Gij zijt het schild dat ons leven beveiligt, 

    Gij ziet ons aan als kinderen naar uw bloed. –  refrein 

v: Eén dag bij U aan de deur staan is beter 

    dan duizend dagen te zijn zonder U. 

a: Liever nog zit ik bij God op de drempel, 

    dan dat ik woon in de tenten van de kwaden. –  refrein 2x 

v: Want God, de Eeuwige, is een zon en een schild 

    Genade en aanzien schenkt ons de Eeuwige. 

a: Allen die goed willen gunt God het goede, 

    allen die levend gelijken op Hem. –   refrein 

v: Eeuwige, God van de hemelse machten, 

a: gelukkig de mens die zich vasthoudt aan U. –  refrein 2x 

 
 
Psalm 103e     

       
                 Bless  the Lord,    my  soul,    and bless  Gods  ho-ly     name 

    
              Bless   the Lord,    my  soul,       who  leads  me    in-to    life. 
 

     vert. Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
        Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven 
 

         1  Hij vergeeft je alle schuld, 
 Hij geneest al het leed dat je lijdt; 
 je leven koopt Hij vrij van het graf, 
 Hij omringt je met liefde en goedheid. 



         
         
         2 De Heer is barmhartig en genadig, 
 geduldig is Hij en groot is zijn liefde. 
 Hij behandelt ons niet naar onze zonden, 
 Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 

         3 Zoals een vader van zijn kinderen houdt, 
 zo houdt Hij van allen die Hem aanbidden. 

         4 De liefde van de Heer duurt eeuwig 
 voor wie Hem aanbidden. 
 
 
LEZING VAN DE SCHRIFTEN: 
 
Inleiding 
 
Lied 207 

 

         2 O Christus, schone morgenster, 
 wees met uw gunst ons hart niet ver; 
 steek al uw lichten in ons aan, 
 dan kan uw heil ons niet ontgaan. 
 

Kolossenzen 2:6,7  

‘Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaardt hebt.  
Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u  
geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.’ 
 
         3 Drijf uit, o licht, wat duister is, 
 behoed ons hart voor ergernis, 
 voor blindheid en voor schand' en schuld; 



 houd niet uw glans voor ons verhuld, 

                
        4 opdat wij wand'len als bij dag 
 en, kome wat er komen mag, 
 staan vast in het geloof, o Heer, 
 van U verlaten nimmermeer. 
 
Overweging 
 
allen gaan staan 

Dankzegging 
v:        Heer, we danken u voor al de tijd dat dit gebouw heeft gediend  
   als een plaats van gebed voor de christenen hier. 
a:          Wij danken U. 
v:  Voor alles dat het voor hen heeft betekend. 
a: Wij danken U.  
v: Voor alle opbouwende diensten die hier gehouden zijn. 
a: Wij danken U. 
v: Voor alle verrijkende preken die hier beluisterd zijn. 
a: Wij danken U. 
v: Voor allen die hier gedoopt zijn en belijdenis hebben gedaan. 
a: Wij danken U. 
v: Voor allen die hier getrouwd zijn. 
a: Wij danken U. 
v: Voor alle keren dat we hier geestelijk voedsel ontvingen  
 in het Heilig Avondmaal. 
a: Wij danken U. 
v: Ere zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
a: Wij danken U. 
a: Zoals het was in den beginne,  
 nu is  
 en voor altijd zal zijn.  
 Amen. 
 
Cantorij ‘Ubi Caritas’ Ola Gjeilo ‘Waar zorgzaamheid is en liefde daar is God’ 

 

GEBEDEN: 

Morgen gebed 
a: Wij willen U danken God, 
 gewoon, omdat U er bent. 
          Ben ik eenzaam of verlaten 
 dan bent U voor mij een thuis 
 Ben ik moe of uitgeput, 
 dan geeft U nieuwe kracht 
 Ben ik soms hard en koud, 
       dan bent U dooi en warmte. 
 Ben ik angstig en vol twijfel, 



 dan bent U zekerheid. 

 
 cantorij: 

 
 a: Mijn dromen en verlangens 
 blijven bij U steeds levend. 
 Mijn vreugde en blijdschap 
 kan ik met U delen. 
 Loop ik op drijfzand, 
 U bent mijn vaste grond. 
 Sluit ik me op, 
 U gooit de ramen open. 
 Loop ik soms weg, 
 U holt mij achterna 
 Blijf ik koppig staan, 
 U trekt mij voort. 

cantorij: Die de morgen ontbood…. 

 a: Mijn spanning, afkeer en berouw 
 kan ik bij U ontladen. 
 Is alles donker rondom mij, 
 dan bent U licht en hoop. 
 Ik dank U omdat U de ruimte bent 
 waarin ik leef. 
 Ik dank U omdat U de adem bent 
 waardoor ik leef. 
 Ik dank U omdat U degene bent 
 voor wie ik leef. 
 Ik dank U omdat U mij hebt geleerd 
 waarom ik leef. 
 Ik dank U omdat U er bent.  

cantorij: Die de morgen ontbood…. 
 
Voorbede met gesproken acclamatie: a:  Wees onze toevlucht, 

                    God, ga met ons mee 

Stil gebed 

Onze Vader  (Amarinthe Buter) 



   
 
 

 

Inzameling gaven:   

De diakenen en de kerkrentmeesters hebben afgesproken dat er in de 
diensten slechts één collecte is. In plaats van de collectezak graag uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL70 INGB 0007 7733 10 t.n.v. Diaconie PG 
Voorschoten, onder vermelding van ‘Kinderen in de knel’ ‘De collecte is 
bestemd voor het project van Kerk in Actie ‘Kinderen in de knel’:  Vakantie 
voor kinderen uit arme gezinnen. U kunt ook een enveloppe met 
collectebonnen inleveren bij de penningmeester van de diaconie, de heer R. 
Gerrits, Hofvliet 49 of bij diaken P. Vos, Het Wedde 2. Vermeld dan op de 
enveloppe het doel. 
 

 

Wegzending 430 gesproken en gezongen 
 

Bevelen wij elkaar in de hoede van de Eeuwige; 
zegene ons de grote naam! 

  

a: Voor wie zoeken in de stilte 

 naar een vuur voor hart en handen: 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! 

a: Voor wie zingen op Gods adem 

 van de hoop die niet zal doven: 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! 

a: Voor wie roepen om vrede, 

 van gerechtigheid dromen: 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! 

a: Voor wie wachten in vertrouwen 

 dat de liefde zal blijven: 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! 

Het licht van Gods ogen gaat over u op! 

De zon van zijn vrede als een nieuwe dag! 

c: met vrede gegroet en gezegend met licht! (herhalen) 

 

Zegen 

Cantorij: amen 

 


