
Orde van dienst 
 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. Ook kunt u een voorbede aanvragen op het plankje naast de wereldbol.  
  
Als de kerkenraad binnen luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Luiden van de klok 
  
Stilte 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: Ps 116: 1,2 en 3 
  

1 God heb ik lief, want die getrouwe Heer  2 Toen de benauwdheid dreigend op mij viel  
   nam, toen ik riep, met toegenegen oren     en angsten voor het doodsrijk mij bekropen, 
   mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen    heb ik de naam des Heren aangeroepen 
   en levenslang ben ik niet eenzaam meer.     en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel. 
  

3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid, 
   Hij wil zich altijd over ons ontfermen. 
   Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen. 
   Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd. 
  
Bemoediging en groet                                  
V.:  De Heer zij met u. 
 A. Ook met u zij de Heer. 
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer  
 A.: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V.: Die trouw tot in eeuwigheid  
 A.: en niet laat varen het werk van Zijn handen.  
V.: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
 A.: Amen. 
  

Zingen: Ps 116: 8 
  

8 Voor 't oog van al de zijnen zal ik Hem 
   offers van dank naar mijn beloften brengen, 
   in 's Heren voorhof mijn gejubel mengen 
   met uw lofprijzingen, Jeruzalem.      (gemeente gaat zitten) 
  

Welkom en inleiding op de dienst 
  

Zingen: NLB 919: 1 en 4  
  

1 Gij die alle sterren houdt    4 Christus, stille vaste ster, 
   in uw hand gevangen,       o Gij licht der lichten, 
   Here God, hoe duizendvoud      waarnaar wij van her en der 
   wekt Gij ons verlangen!       onze schreden richten, - 
   Ach, ons hart        geef ons moed; 
   is verward,         't is ons goed 
   leer het op uw lichte       U te zien, Getrouwe, 
   hoge rijk zich richten.       uw hoog rijk te aanschouwen. 
  



Gebed 
  

Zingen: NLB 756: 1  
  

1 Laat komen, Heer, uw rijk, 
   uw koninklijke dag, 
   toon ons uw majesteit, 
   Messias, uw gezag! 
  

Lezen: Job 1: 6-12  
   

Zingen: NLB 756: 2 en 3 
  

2 Waar blijft het overlang    3 Dat land, het ons vanouds 
   beloofde land van God,       vertrouwde Kanaän, 
   waar liefde en lofgezang       waar God zijn stad herbouwt; 
   verdrijven leed en dood?       Sion, waar zijt ge dan? 
 
Lezen: Job 40: 1-9  
   

Zingen: NLB 756: 4 
  

4 Zal ooit een dag bestaan 
   dat oorlog, haat en nijd 
   voorgoed zijn weggedaan, 
   in deze wereldtijd? 
  
Lezen: Job 42: 1-6  
   

Zingen: NLB 756: 5 
  

5 Dat alle tyrannie 
   eens zal geleden zijn? 
   O sabbat Gods! En zie, 
   dan zal het vrede zijn! 
  
Lezen: Romeinen 8: 18-23  
   

Zingen: NLB 756: 6, 7 en 8 
  

6 Wij bidden, Heer, sta op   7 Uw schapen zijn in nood,  8 De nacht is als een graf, 
   en kom in heerlijkheid!         uw naam wordt niets geacht...    ontij heerst in het rond.  
   Op U staat onze hoop      men breekt uw volk als brood,   Kom van de hemel af,  
   die onze Herder zijt!      men heeft ons opgejaagd.     o Ster van Gods verbond! 
  

Prediking 
  

Zingen: NLB 675:  
  

2 Wat kan ons schaden, / wat van U scheiden, 
   Liefde die ons hebt liefgehad? 
   Niets is ten kwade, / wat wij ook lijden, 
   Gij houdt ons bij de hand gevat. 
   Gij hebt de zege / voor ons verkregen, 
   Gij zult op aarde / de macht aanvaarden 
   en onze Koning zijn. / Halleluja! 



   Gij, onze Here, / doet triomferen 
   die naar U heten /  en in U weten, 
   dat wij Gods kinderen zijn. / Halleluja! 
  
Dankgebed en voorbeden 
 

Collecte (1e:diaconie / 2e: PKN - JOP zomer) 
 

Zingen: NLB 634: 2  
  

2 Licht moge stralen in de duisternis, 
   nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
   Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
   wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
   U zij de glorie, opgestane Heer, 
   U zij de victorie, U zij alle eer! 
  
Zegen    Gemeente zingt: Amen, amen 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

  

 


