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Een kerkdienst thuis 
 
 

 

Wij steken een kaars aan en zingen met elkaar: 
Dank U voor deze nieuwe morgen. Dank U voor deze nieuwe dag. 
Dank U dat ik met heel mijn leven bij U komen mag. 
 
Dank U, dat Gij Uw woord gegeven en ons Uw Zoon gezonden hebt. 
Dank U, dat U ons aller leven naar zijn beeld herschept. 
 
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen, Dank U dat ik nu weet daarvan, 
Dank U, o God, ik wil U danken, Dat ik danken kan! 

 

Wij bidden: 
Voorg. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt!  

Allen Laten wij juichen en ons daarover verheugen.  

Voorg. Wij zijn geschapen door Gods hand.  

Allen Wij zijn gevormd door Gods liefde.  

Voorg. Op dit moment, O heilige God, willen wij onze harten openen voor U!  

Allen Richt ons op en maak ons heel, zodat we rechtvaardig zullen leven en 

vredestichters zullen zijn. Amen. 

 

Wij lezen een stuk uit de Bijbel: 
(Dat kunnen de dagteksten van vandaag zijn of een van de Bijbellezingen die 
onder de dagteksten staan. Een leest het stuk voor. Dan zijn wij enkele 
ogenblikken stil en laten de tekst op ons inwerken. Dan spreken wij met elkaar 
over het stukje. Daarbij kunnen de vragen aan de orde komen 
 
- Bij welke zin blijf ik haken als ik de tekst hoor? 
- Hoe begrijp ik deze zin? 
- Wat spreekt mij zo aan in deze zin? 
- Waar wil ik verder over nadenken?) 
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Wij luisteren naar muziek: 
(Iemand zoekt muziek uit en laat die horen.) 

 
Wij bidden 
(Iedereen zegt een kort gebed, wat hij of zij van God vraagt.  
Dat wordt afgesloten met een korte stilte en het Onze Vader) 
 
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.  
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
  

Wij zingen:   
Groot  is uw trouw, O Heer, mijn God en Vader. 
Er is  geen schaduw van om keer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer  dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
  iedere morgen aan mij weer betoond. 
  Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
  Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt. 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Wij spreken samen de zegen uit: 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, bij alles wat ons te doen staat, 
alles wat we beleven mogen, alles wat ons overkomt. 
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, in het leven dat we samen delen, 
zo kwetsbaar als het is.  
Mogen wij vandaag voor elkaar een zegen zijn, in ons verschillen en ons gelijken. 
Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: Vader, Zoon en heilige Geest. 
In  Jezus naam, ja amen. 
 


