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• Orgelspel 

• Welkom 

• Zingen Psalm 131:2,3 

 

2 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil 

gevoegd in vrede, mild en stil, 

zoals het pas gespeende kind 

troost in zijn moeders armen vindt? 

 

3 Gespeend en toch getroost, zo laat 

mijn ziel zich leiden door Gods raad. 

Hoop, Israël, op God de Heer, 

rust bij Hem nu en immermeer. 

• Stil gebed 

• Votum en groet 

• Zingen NLB 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 

 

 

2 Al is Hij opgenomen, 

houd in herinnering, 

dat Hij terug zal komen, 

zoals Hij van ons ging. 

Wij leven van vertrouwen, 

dat wij zijn majesteit 

van oog tot oog aanschouwen 

in alle eeuwigheid. 

• Gebed 

• Lezing uit de Bijbel: Genesis 1:1-5, Jesaja 49:13-16 en Romeinen 8:22-27 

• Zingen NLB 864: 1, 3 ‘Laat ons de Heer lofzingen’ 

 

 

3 Zou ooit een vrouw vergeten 

’t kind dat zij in zich droeg, 

er niet van willen weten, 

wanneer het naar haar vroeg? 

Al zou u ook begeven 

uw moeder vroeg of laat, 

de Heer zweert bij zijn leven, 

dat Hij u niet verlaat. 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/GEN.1/Genesis-1
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ISA.49/Jesaja-49
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/ROM.8/Romeinen-8


  

 

  

• Preek, thema: God als moeder  

• Zingen NLB 701 ‘Zij zit als een vogel’   

 

2 Zij zweeft boven zee, zweeft boven de bergen, 

zoekend naar een plaats onder de hemelboog; 

zij rust in de schoot, wachtend op het wonder 

dat zich daar ontvouwt, verborgen voor ons oog. 

 

3 Zij danst in het vuur, schouwspel zonder weerga, 

maakt de tongen los, taal en getuigenis, 

bekeert, inspireert al wie naar haar luistert; 

niets brengt haar tot zwijgen, vurig als zij is. 

 

4 Want zij is de Geest, een met God in wezen, 

gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; 

de sleutel is zij, toegang tot de schriften, 

vogel uit de hemel, witte vredesduif. 

 

• Geloofsbelijdenis 

• Gebed 

• Digitaal collectemoment (via Givt/overmaken) – 1
e
: De Brug, 2

e
: pastoraat en eredienst 

• Zingen Psalm 68:7 ‘God zij geprezen met ontzag’  

 

7 God zij geprezen met ontzag. 

Hij draagt ons leven dag aan dag, 

zijn naam is onze vrede. 

Hij is het die ons heeft gered, 

die ons in ruimte heeft gezet 

en leidt met vaste schreden. 

Hij die het licht roept in de nacht, 

Hij heeft ons heil teweeggebracht, 

dat wordt ons niet ontnomen. 

Hij droeg ons door de diepte heen, 

de Here Here doet alleen 

ons aan de dood ontkomen. 

 

 

• Zegen (gezongen ‘Amen’) 

• Orgelspel 

 

 

Digitale collecte - Met Givt  

1. Open de app | 2. Kies het bedrag dat je wil geven | 3. Voeg de 2e collecte toe door te kiezen voor ‘Collecte toevoegen’ en vul het 

bedrag in dat je aan de 2e collecte wilt geven | 4. Kies de derde optie uit de Lijst - ‘geven’  

5. Vul in bij het zoekbalkje ‘Delfshaven’ | 6. Selecteer de kerk en toets onder in je scherm op ‘geven’ | 7. Druk op ‘volgende’ om de gift 

te voltooien. 

Liever per bank overmaken? Giften: NL36RABO0373717709 • Giften diaconie: NL52INGB0000040503 tnv Diaconie HGD 

 


