
Welkom en mededelingen  
 
Lied: In de veelheid van geluiden (283: 1 t/m 4) 
In de veelheid van geluiden 
in de stormen van de tijd 
zoeken wij het zachte suizen 
van het woord dat ons verblijdt. 

 
En van overal gekomen 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 
Want wij mensen op de aarde 
raken van het duister moe. 
Als uw hart ons niet bewaarde 
sliepen wij ten dode toe. 

 
Bemoediging en groet 

 
Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 
 

Gebed  
 
Inleidende woorden 
 
Lied: Dank U voor deze nieuwe morgen (218) 
Dank U voor deze nieuwe morgen 
dank u voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
Dank U voor deze mooie aarde, 
dank U voor sterren, maan en zon. 
Dank U dat U ons wilt bewaren, 
kracht en levensbron. 
 
Dank U dat alle vogels zingen, 
dank U voor elke boom in bloei. 
Dank U voor zoveel goede dingen, 
dank U dat ik groei. 
 
 



Dank U voor steun in moeilijkheden, 
altijd ziet U naar mensen om. 
Dank U voor vrienden en voor vreemden 
die ik tegenkom. 
 
Dank U voor alle mooie klanken, 
al wat ik zien en horen kan. 
Dank U – o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 
Lezing: Lucas 17: 11 t/m 19 
 
Lied: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven (976) 
Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven, 
leesbaar voor mensen als zijn erfenis. 
Ons leven mag zich voluit laten lezen, 
herkenbaar als zijn eigenhandig schrift. 
 
Wie kan in ons een brief van Christus lezen, 
als niet de Geest ons aan elkander rijgt, 
die ons als dode, levenloze letters 
beademt en tot nieuwe zin herschrijft? 
 
Om woord voor woord zijn liefde te vertalen, 
dat blijft voor ons bestaan het doel, de zin, 
om mensen zijn ontferming te herhalen 
zijn wij gezonden, deze wereld in. 
 
Lezing: 1 Tessalonicenzen 3: 1 t/m 12 
 
Lied: De toekomst is al gaande (605) 
De toekomst is al gaande, 
lokt ondanks tegenstand 
ons weg uit het bestaande 
naar eens te vinden land. 
 
De toekomst is al gaande, 
schept doorgang door de vloed, 
dwars door het ongebaande 
een pad dat voortgaan doet. 
 
De toekomst is al gaande, 
een bron in de woestijn 
zingt tegen het vergaan in: 
de dood zal niet meer zijn.  
 



De toekomst is al gaande, 
verborgen en gezien, 
een stem die te verstaan is, 
een God die draagt en dient. 
 
De toekomst houdt ons gaande, 
voert ondanks tegenstand 
ons uit het doods bestaande 
naar nieuw, bewoonbaar land. 
 
Overdenking 
  
Orgelspel  
 
Gebed – stilte - Onze Vader  
 
Collecte 
 
Lied: Dank, dank nu allen God  (lied 704) 
1.Dank, dank nu allen God 2.Die eeuwig rijke God 
met hart en mond en handen moge ons reeds in dit leven 
die grote dingen doet  een vrij en vrolijk hart 
hier en in alle landen,  en milde vrede geven. 
die ons van kindsbeen aan, Die uit genade ons 
ja van de moederschoot, behoudt te allen tijd, 
zijn vaderlijke hand  is hier en overal 
en trouwe liefde bood.  een helper die bevrijdt. 
 
3.Lof, eer en prijs zij God 
die troont in ‘t licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest 
moet heel de schepping loven. 
Van hem, de ene Heer, 
gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, 
de toekomst is zijn rijk. 
 
Uitzending en zegen 
 
 
Van harte uitgenodigd koffie of thee te blijven drinken 
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