
Gebeden 
respons: 

  
 
Lied bij de zegen 650: 1, 2, 3, 4, 7. 
C 1. De aarde is vervuld van goedertierenheid 
 van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 
 
A 2.  Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen, 
 zij gaat in alle nood door heel het leven heen. 
 
C 3.  Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de groeve af 
 omdat zij niet verlaat wie toeven in het graf. 
 
 A 4.  Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn: 
 de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn. 
 
C 7.  Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 
 de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.  
 
Zegen 
 
Gaven worden ingezameld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorkant:  
Timpaan in de westfaçade van de abdijkerk Sainte Foy in Conques, Zuid Frankrijk,  
gebeeldhouwd vóór 1130, het meet 6,73 bij 3,63 meter en bevat meer dan 120 
personen. 
bij de profetenlezing: 
Piet Mondriaan: Victory Boogie Woogie 1942-1944, 127.5x127.5 cm., 
Gemeentemuseum, Den Haag. 
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Orgelspel 
 

Welkom 
 

Psalm 130: 1, 2, 3 
C 1. Uit diepten van ellende roep ik tot U, o HEER. 
 Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 
 O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed. 
 Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here, red! 
 
 A 2. Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens misdeed, 
 wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? 
 Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden kwijt, 
 opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. 
 
 C 3. Ik heb mijn hoop gevestigd  op God den HEER die hoort. 
 Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend woord. 
 Nog meer dan in de nachten wachters het morgenlicht, 
 blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht. 



Drempelgebed 
O. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest! 
allen: Amen! 
O. Onze hulp is de Naam van de Ene Eeuwige, 
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 
O. die ons toekomst geeft, licht en vrijheid. 
allen: Psalm 130: 4 
         Gij al Gods bondgenoten, ziet naar zijn toekomst uit! 
 De HEER is vast besloten tot goedertierenheid! 
 Hoort aan de goede tijding: Hij geeft in zijn geduld 
 aan Israël bevrijding van onrecht en van schuld 
 
Kyrie en Gloria 
V Gebed 
C:  “Kyrie eleison”, toonzetting Hugo Distler (1908-1942) 
A: Lied 302a 
 God in den hoog’ alleen zij eer en dank voor zijn genade. Halleluja 
C zingt: God in den hoog’ alleen zij eer en dank voor zijn genade. Halleluja 
Groet 
V De Eeuwige zij met u! 
allen:  ook met u Gods Geest 
V Gebed 
 
Profetenlezing: Ezechiël 37:1-14 (Lector) 
Antwoordlied 610 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 1. Zo dor en doods, zo levenloos verlamd, uiteen geslagen 
 zonder hoop en zonder troost slijten wij de dagen. 
 

C 2.  God, zie ons dan teloor gegaan, versteend en doodgezwegen, 
 levend waar geen dag meer is, nacht aan nacht geregen. 
 
 C 3.  Zijt Gij het, Heer,  die weet wanneer  wij ooit zullen herleven? 
 Met uw adem kunt Gij toch  ons het leven geven? 
 
 A 4.  Kom dan en spreek uw woord en breek zo onze graven open. 
 Wil ons met de geesteskracht van uw adem dopen. 
 
 A 5.  Wek ons voorgoed! Zet met uw gloed ons recht op onze voeten. 
 Vol van leven zullen wij ’t morgenlicht begroeten. 
 
 C 6.  Blaas met uw Geest in ons het feest  dat allen zal verwarmen. 
 open ons het vergezicht op uw groot erbarmen! 
 
Epistel 2 Petrus 3: 3-13 (Ouderling) 
Lied 768 (Cantorij) 
1.  De hemel van hier is niet de hemel van ooit, 
 wanneer hemel en aarde voorbijgaan 
 
2.  De Hemel van ooit dat is de Heer als Hij komt, 
 als de heersers der aarde gegaan zijn. 
 
3.  De hemel van ooit dat is: de tranen gedroogd, 
 en geweld en ellende bedwongen. 
 
5.  De hemel van ooit begroet de aarde van hier 
 wanneer liefde het leven verandert. 
 

Evangelie 
C Psalmwoord:  De hemel verkondigt Gods gerechtigheid 
   Hij zelf treedt op als rechter. Halleluja 
V Lezen:   Mattheus 25: 31-46 
A Acclamatie:  

  
Preek 
Orgelspel 
 
 


