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PROTESTANTSE GEMEENTES ZUTPHEN & WARNSVELD 
 

 

Opening 
 
Mededelingen - moment van stilte 
 
Orgelkoraal 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT. 
Ouderling: Laat ons volgen is de voetstappen van hem 
  die ons voorgaat in geloven en vertrouwen 

  die ons voordoet met handen en voeten 
  die ons voorleeft een hemel op aarde: 
ALLEN: JEZUS MESSIAS, UW ZOON 
  ONZE HEER EN BROEDER. AMEN  
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Psalm 8a   Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam 
 
                   (1+6: allen, 2+4: vrouwen, 3+5: mannen) 
 
8a:1 (allen) 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
op heel de aarde, wijd en zijd. 
De hemel zingt uw majesteit. 
 

8a:2 (vrouwen) 
Het eerste kinderlijk geluid 
roept glorieus uw sterkte uit. 
Met onze kwetsbaarheid vertrouwd 
ontwapent Gij wat ons benauwt. 
 

8a:3 (mannen) 
Zie ik uw sterren in de nacht, 
die hemelhoog geschapen pracht, 
wat is dan niet het mensenkind 
dat Gij het kent en zo bemint. 
 

8a:4 (vrouwen) 
Geen sterrenhemel houdt hem klein; 
de mens mag vorst der aarde zijn. 
Gij kroont hem als uw bondgenoot 
en maakt hem bijna god’lijk groot. 
 

8a:5 (mannen) 
Al wat op aarde is laat Gij 
zich buigen voor zijn heerschappij. 
De dieren komen in een stoet 
hem hoog en breed al tegemoet. 
 

8a:6 (allen) 
Heer, onze Heer, hoe heerlijk is 
uw naam in de geschiedenis, 
want op de aard’ is wijd en zijd 
het mensenkind uw majesteit. 
 

 
 
Kyriegebed 
afgesloten met het kyrie van lied 299-f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glorialied 273 : 1, 3, 5   Loof God, die zegent al wat leeft 
 
273:1 
Loof God, die zegent al wat leeft, 
der hem´len Heer is Hij, 
die tussen ons zijn woning heeft. 
Die ver is, is nabij. 
 

 
273:3 
Loof God, zijn vinger wijst ons aan, 
een toren in de tijd, 
dat het ten hemel toe moet gaan, 
en gaat in eeuwigheid. 
 



3 
 

273:5 
Loof God, die ons aan tafel vraagt, 
loof bruid, uw Bruidegom. 
Ik loof U die mijn leven draagt, 
o lieve God, ik kom. 

 

 

Rondom het Woord 
 
V:  De Heer zij met u 
G:  OOK MET U ZIJ DE HEER 
 
De Schrift verlicht 
 
Gebed 
 
Moment voor jong en oud: 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
het licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal 
het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 

1e Schriftlezing   Numeri 6: 22-27 
 
Lied 647   Voor mensen die naamloos 
647:1 
Voor mensen die naamloos, 
kwetsbaar en weerloos 
door het leven gaan, 
ontwaakt hier nieuw leven, 
wordt kracht gegeven: 
wij krijgen een naam. 
 

647:2 
Voor mensen die roepend, 
tastend en zoekend 
door het leven gaan, 
verschijnt hier een teken, 
brood om te breken: 
wij kunnen bestaan. 
 

647:3 
Voor mensen die vragend, 
wachtend en wakend 
door het leven gaan, 
weerklinken hier woorden, 
God wil ons horen: 
wij worden verstaan. 
 

647:4 
Voor mensen die hopend, 
wankel gelovend 
door het leven gaan, 
herstelt God uit duister 
Adam in luister: 
wij dragen zijn naam. 
 

2e Schriftlezing   Lucas 2: 21 
 

Lector: Woord van de Heer.  
 Allen:  WIJ DANKEN GOD. 
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Lied 221   Zo vriendelijk en veilig als het licht 
 
1. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zo als een mantel om mij heen 
geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met 
mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen 
richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
 

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en 
zijd 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet 
bereid 
om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U 
verlangen. 
 

3.Spreek Gij het woord dat mij 
vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde 
heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar 
Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn 
gebeden. 

 

 
Verkondiging 
 
Lied 418   God, schenk ons de kracht 
 
418:1 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
 

418:2 Niemand kan alleen, 
Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen 
naar wie vrede vragen. 
Wat Gij schenkt wordt meer 
naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, – 
vruchtbaar in de Heer. 
 

418:3 Vrede, vrede laat 
Gij in onze handen, 
dat wij die als zaad 
dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, 
zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede 
ons hart rusten mag. 
 

418:4 God, schenk ons de kracht 
dicht bij U te blijven, 
dan zal ons geen macht 
uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, 
samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen 
lachen en geween. 
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Gebeden en gaven 
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader 
 
acclamatie 367-f 
 
 
 
 
 
 
 
Inzameling van de gaven 
 

1e – Diaconaal werk 
2e – Kerkelijk werk 

 
 
 
Slotlied  Zegenlied  op melodie van Psalm 134 
 

1. Allen die God ten dienste staan, 
zegen, bezing zijn grote Naam! 
Vul uw gebeden dag en nacht 
met lof en dank, aan Hem gebracht! 

2. Ga nu in vrede, ga op weg, 
die grote Naam op u gelegd, 
een zegen die uw voeten richt 
en vanuit Sion u verlicht. 

 
3. Die elk van ons tot leven riep, 
de hemel en de aarde schiep: 
dat wij door Hem gezegend zijn, 
zo voor elkaar tot zegen zijn. 

 
Zegen 
 
allen: 
 
 
 

Voorganger: ds. Ronald Heins 
Organist:  Wilmer de Jong 
Lezer:  Marca Zanting 
Kosters:  Dolf en Ineke Ponger, Jan de Groot 
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