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Bemoediging 

voorganger: 

Onze hulp is in de naam van de HEER. 

gemeente:  

Hemel en aarde heeft Hij gemaakt. 

voorganger: 

Altijd blijft Hij trouw. 

gemeente:  

Nooit laat hij los.  

* 





Staande: Lied 273 : 1. 2, 3, 4, 5. 
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Lied 195.  * 









Lied 333 : 1. 2, 3.  
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Lied 333 : 1, 2, 3.  * 





Lezing: Deuteronomium 26 : 1 t/m 11. 

Gebeden bij het afdragen van gaven;  
slotwoord van Mozes 
1   Straks zult u het land binnengaan dat de HEER, 

uw God, u als grondgebied zal geven.  
U zult het in bezit nemen en er gaan wonen.  

2   U zult er de oogst kunnen binnenhalen.  
Als u daarvan dan het eerste en beste deel  
in een mand meeneemt  
naar de plaats die de HEER, uw God,  
zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen, 



Lezing: Deuteronomium 26 : 1 t/m 11. 
3   en u verschijnt er voor de priester  

die daar op dat moment dienstdoet,  
zeg dan het volgende tegen hem:  
‘Hiermee verklaar ik voor de HEER, uw God, 
dat ik het land waarvan de HEER onze 
voorouders onder ede heeft beloofd dat hij 
het ons zou geven, ben binnengegaan.’  

4   Als de priester de mand in ontvangst heeft 
genomen en die voor het altaar van de HEER, 
uw God, heeft neergezet,   



Lezing: Deuteronomium 26 : 1 t/m 11. 
5   moet u het volgende voor de HEER belijden: 

‘Mijn vader was een zwervende Arameeër.  
Hij trok naar Egypte en woonde daar als 
vreemdeling met een handvol mensen,  
maar ze groeiden uit tot een zeer groot en 
machtig volk.  

6   De Egyptenaren begonnen ons slecht te 
behandelen: ze onderdrukten ons en 
dwongen ons tot slavenarbeid.  



Lezing: Deuteronomium 26 : 1 t/m 11. 
7   Toen klaagden we de HEER,  

de God van onze voorouders, onze nood.  
Hij hoorde ons hulpgeroep  
en zag ons ellendig slavenbestaan.  

8   En de HEER bevrijdde ons uit Egypte,  
met sterke hand en opgeheven arm,  
op angstaanjagende wijze,  
met tekenen en wonderen.  

9   Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land, 
dat overvloeit van melk en honing.  



Lezing: Deuteronomium 26 : 1 t/m 11. 
10HEER, hierbij breng ik u de eerste opbrengst 

van het land dat u me gegeven hebt.’  
Bied de HEER, uw God, zo uw gaven aan  
en kniel voor hem neer.  

11Daarna mag u, samen met de Levieten  
en de vreemdelingen die bij u wonen,  
een feestmaal houden  
met al het goede dat u en uw familie  
van hem hebben ontvangen. 

* 





Lied 365 : 1, 6. 
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Lezing: Psalm 119 : 1 t/m 3, 17 t/m 19. 

119 
 

1   Gelukkig wie de volmaakte weg gaan 
en leven naar de wet van de HEER, 

 

2   gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, 
hem zoeken met heel hun hart. 
 

3   Zij bedrijven geen onrecht, 
maar gaan de wegen die hij wijst. 



Lezing: Psalm 119 : 1 t/m 3, 17 t/m 19. 

  
 

17Wees goed voor uw dienaar – dan zal ik leven 
en mij houden aan uw woord. 
 

18Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien 
hoe wonderlijk mooi uw wet is. 
 

19Ik ben een vreemdeling op aarde, 
verberg uw geboden niet voor mij. 

* 





Lied 119 : 7, 



Lied 119 : 7. * 





Lezing: Hebreeën 11 : 13 t/m 16. 
13Zij allen zijn in geloof gestorven;  

wat hun beloofd was  
zagen ze geen werkelijkheid worden,  
ze hebben slechts een glimp ervan begroet, 
en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde 
leefden als vreemdelingen en gasten.  

14Door zo te spreken  
lieten ze blijken  
op doorreis te zijn  
naar een vaderland.  



Lezing: Hebreeën 11 : 13 t/m 16. 
15En daarmee bedoelden ze niet het vaderland 

waaruit ze weggetrokken waren,  
anders waren ze daarheen wel teruggekeerd.  

16Nee, ze keken reikhalzend uit  
naar een beter vaderland: het hemelse.  
Daarom schaamt God zich er niet voor  
hun God genoemd te worden  
en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt. 

* 

















Nodiging: 

 

 

voorganger:   
Als teken van Zijn liefde voor allen,  
die Hem zoeken, nodigt Jezus Christus ons 
om deel te nemen aan Zijn maaltijd, 
Hij heeft gezegd:   
Zalig, die hongeren en dorsten  
naar de gerechtigheid,  
want zij zullen verzadigd worden. 
Komt dan, deel in Zijn gaven. 
Zo wil de Heer met ons zijn. 



Vredegroet: 

 

 

voorganger: De vrede van onze Heer  
           Jezus Christus zij met u allen 
gemeente:  en met u. 

voorganger: Laten we elkaar de vrede 
       van Christus toewensen…. 
 
( We groeten elkaar met vrede.) 





 

 

1e Collecte: PKN (Missionair werk/kerkgroei) 

  

2e Collecte: Kerkrentmeesterschap 
3e Collecte: Zorgboerderij Zonne-Eiland 





Tafelgebed: 

 

 

voorganger:   
 U danken wij, HEER! 
      God van overal en altijd, 
      van hoogten en diepten, 
      van mensen, dieren en planten, 
      van water, lucht en aarde, 
     Die alles goed maakt 
      en alles vasthoudt, 
      heilig is Uw Naam! 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 





op de melodie lied 136: 

 

 

 
Loof de HEER, want Hij is goed, 

Die de mensen leven doet 
en hen als op handen draagt- 
liefde, die de dood verjaagt. 

  
Dank de HEER, Die alles schiep 

en ons hier bij name riep. 
Heilige, groot is Uw macht, 

Maak ons vrij, toon ons Uw kracht. 





 

 

voorganger:   
In Jezus zien we wie U, HEER, bent:  
mens onder de mensen,   
bewogen om hun lot. 
Zo nam Hij de beker, dankte U  
en deelde Zichzelf uit als de liefde,  
waarin U tot ons komt.  
Telkens, wanneer we samenkomen 
rondom de Tafel breekt Hij het brood  
en schenkt Hij de wijn. 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 





op de melodie lied 136: 

 

 

Loof de HEER, want Hij is goed. 
Zie wat Jezus voor ons doet. 

Brood is Hij voor mij, en wijn. 
Ik mag gast aan tafel zijn. 





 

 

voorganger:   
Uw Geest is gekomen,  
Uw kracht om alles in een nieuw licht te 
zetten: brood en beker, die naar U wijzen;  
mensen, die op U lijken;  
Uw Koninkrijk op aarde, zoals in de hemel. 
Geroepen om in het nieuwe licht te leven 
maken we deel uit van de wereldwijde 
gemeente van Uw Zoon Jezus Christus. 
 

gemeente:  Kom tot ons,  

   hier in ons midden! 

Tafelgebed: 





op de melodie lied 136: 

 

 

Loof de HEER, want Hij is goed, 
Die ons weer herleven doet. 

Toekomst heeft ons aangeraakt, 
Vrede voor wie vrede maakt. 

  
Dank de HEER, kom in de kring. 

Leef van de verwondering, 
dat ook jij er bij mag zijn, 

bij het brood en bij de wijn. 





 



 

* 





Staande slotlied Lied 823 : 1, 5. 
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