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Welkom 
 
Samen zingen: Psalm 132: 3 en 9 
3. Efratha heeft uw naam gemeld, 
het veld weerklonk: de Heer is daar! 
Kom ga nu mee ter bedevaart; 
nu staat zijn zetel opgesteld 
waar Davids mare wordt bewaard. 
 
9. Sion is van den Heer voorgoed, 
Hij heeft het aan zijn eer gewijd; 
"Hier is Mijn rust in eeuwigheid, 
hier geef Ik brood in overvloed 
en spijze alwie honger lijdt! 
 
Stil gebed, Votum en Groet 
 
Samen zingen: NLB 441: 1, 5 en 10 
1. Hoe zal ik U ontvangen, 
wat wordt mijn eerste groet? 
U, ieders hartsverlangen, 
vervult ook mij met gloed! 
O Jezus, licht der wereld, 
verlicht mij, dat ik weet 
waarmee ik U moet eren, 
U waardig welkom heet. 
 



5. Niets dreef U uit den hoge 
naar wat wij mensen zijn,  
dan liefde, louter liefde.  
U ziet de schuld en pijn,  
waarmee wij allen falen,  
maar houdt die grote last,  
de wereld met haar kwalen,  
in uw erbarmen vast. 
 
10. Hij zal de wereld richten,  
berecht wie Hem bevocht.  
Genadig zal Hij lichten  
voor wie Hem heeft gezocht.  
Kom haastig, licht der wereld,  
en leid ons allemaal 
uw grote vreugde binnen,  
uw feest, uw liefdesmaal. 
 
Gebed om de opening van het Woord 
 
Moment voor de kinderen 
 
Schriftlezing: Micha 6: 1-8        (NBG ‘51) 
1Hoort toch wat de Here zegt: Sta op, treed als aanklager op ten 
aanhoren van de bergen, en laat de heuvelen uw stem 
vernemen. 2Hoort, gij bergen, de aanklacht des Heren, ook gij, 
onwrikbare grondvesten der aarde. Want de Hereheeft een aanklacht 
tegen zijn volk, en met Israël wil Hij een rechtsgeding aangaan.3Mijn 
volk, wat heb Ik u aangedaan en waarmede heb Ik u vermoeid? 
Getuig tegen Mij! 4Immers heb Ik u gevoerd uit het land Egypte en uit 
het slavenhuis heb Ik u verlost, en Ik zond voor u 
heen Mozes, Aäron en Mirjam. 5Mijn volk, gedenk toch wat Balak, 
de koning van Moab, beraamde en wat Bileam, de zoon van Beor, 
hem antwoordde – van Sittim tot Gilgal, opdat gij het volle recht 
des Heren moogt erkennen. 6Waarmede zal ik de Here tegemoet 



treden en mij buigen voor God in den hoge? Zal ik Hem tegemoet 
treden met brandofferen, met éénjarige kalveren? 7Zal 
de Here welgevallen hebben aan duizenden rammen, aan 
tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor 
mijn overtreding, de vrucht van mijn schoot voor de zonde mijner 
ziel? 8Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat 
de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid 
lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God. 
 
Verkondiging 
 
Samen zingen: NLB 992 
1. Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
dan dat wij recht doen 
en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg? 
 
2. Wat vraagt de aarde meer van ons 
dan dat wij dienen 
en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
3. Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken 
en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
4. Het is de Geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen 
en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 
Lezing van het avondmaalsformulier 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea 



 
Dank- en voorbeden 
 
Samen zingen (tafel klaarmaken): NLB 442 
1. Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aarde en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilige gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
2. Vervul, o Heiland, het verlangen,  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt!  
Ik wil in ootmoed U ontvangen,  
mijn ziel en zinnen zijn bereid.  
Blijf in uw liefde mij bewaren,  
waar om mij heen de wereld woedt.  
O, mocht ik uwe troost ervaren:  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Nodiging 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tafel 1 
Gebed des Heren 
Vredegroet 
Gemeenschap van brood en wijn 
Lied: Gez. 127:1  
1. Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons voor alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 
Tafel 2 
Vredegroet 
Gemeenschap van brood en wijn 
Gedicht 
Lied: Gez. 127:2 
2. Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tafel 3 
Vredegroet 
Gemeenschap van brood en wijn 
Lied: Gez. 127:5 
5. Juicht nu, trots al uw zorgen, 
de Koning komt met macht. 
Ons, in zijn hart geborgen 
heeft Hij zo rijk bedacht. 
Nu zullen angst en pijn 
en toorn ons nooit meer schaden. 
God wil, in zijn genade, 
dat wij zijn kind'ren zijn. 
 
De kinderen komen terug 
 
Tafel 4 
Vredegroet 
Gemeenschap van brood en wijn 
Dankgebed 
Lied: Gez. 127:6 
6. Gaat uit met snelle schreden 
uw Koning tegemoet. 
Daar komt Hij aangereden, 
rechtvaardig, schoon en goed! 
Komt nu van overal 
uw Heer en Heiland groeten, 
die al het leed verzoeten, 
de pijn genezen zal. 
 
 
 
 
 
 
 



Slotlied: (OB) Psalm 81: 11 en 12  
11. "Ik, Ik ben de HEER; 
'k Ben uw God, die heilig 
IJver voor Mijn eer; 
Die u door Mijn hand 
Uit Egypteland 
Leidde, vrij en veilig." 
 
12. "Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 
 
Zegen 


