
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 het muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: NLB 217: 1, 2, 3 
  

1 De dag gaat open voor het Woord des Heren, 
   Zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
   bron die wij horen als wij tot Hem keren, 
   vroeg in de morgen. 
  
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 
   voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 
   zag Hij ons aan en bracht Hij ons tesamen, 
   God onze Vader. 
  
3 Door U geschapen om uit U te leven; 
   hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 
   land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 
   oorsprong en toekomst. 
  
Bemoediging en groet 
V: De Heer zij met u.         
 G: Ook met u zij de Heer. 
V: Onze hulp is in de Naam van de Here God  
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid  
 G: 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. 
 G: Amen 
  
Zingen: NLB 217: 4 en 5 
 

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen 
   ons doen en laten zuiveren en dragen, 
   dan stijgt de vreugde van uw welbehagen 
   in onze wereld. 
  

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 
   dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 
   zijn Geest geleide ons en onze aarde 
   naar de voltooiing.                      (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op het thema: Ben ik mijn broeders hoeder?  
  



Gebed om ontferming met zingen van:  
 

 
 
 
Zingen (glorialied) NLB 150a: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
   dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
   Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
   die allen daarboven tot dankzegging riep. 
  

2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
   aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt. 
   Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
   Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
  

3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
   nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
   Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet 
   de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
   aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
   Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
   zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 
  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
  
Lezen: Genesis 4: 1 - 16   
  
Zingen: NLB 993: 1, 2, 5 en 6 
  

1 Samen op de aarde   5 Israël, Egypte, 
   dat beloofde land,      stem en tegenstem, 
   God zal ons bewaren,     hoogtepunt en diepte 
   want Hij houdt in stand     alles zegent Hem; 
  
2 wat Hij heeft geschapen  6 want Hij zal verzoenen 
   met zijn hand, zijn woord.     wat vijandig is, 
   Hij zal niet verlaten      nieuwe namen noemen, 
   wat Hem toebehoort.     voor een oud gemis; 
  
Lezen: 1 Johannes 3: 11 - 20  
  
 
 



Zingen: NLB 793: 1 en 2 
  

1 Bron van liefde, licht en Ieven,  2 Bron van liefde, licht en leven,  
   voor elkaar zijn wij gemaakt,     zon die hartverwarmend schijnt, 
   door uw hand elkaar gegeven,     woord van hogerhand gegeven,   
   door uw vinger aangeraakt.     trouw en teder tot het eind-  
   Laat ons op uw toekomst hopen,    al zou ons een vijand haten,   
   gaandeweg U tegemoet;      al gaat zelfs de liefste heen, 
   dat wij samen lachend lopen     liefde zal ons nooit verlaten:  
  in uw grote bruiloftsstoet.      Gij laat ons geen dag alleen.  
  
Overdenking    Stilte 
  
Zingen: NLB 974: 1, 3 en 5  
  

1 Maak ons Uw liefde, God,  3 Elkaar bidden wij toe:  5 God, laat geen mensenkind 
    tot opmaat van het leven!     volhard in het geloven,     uit uw ontferming vallen. 
    Wij zijn geroepen om      verlies uw vreugde niet     Weer met uw ruime hart 
   haar zingend door te geven.     en kom uw pijn te boven,     het kwade van ons allen. 
   De wereld zegt ons niet     Laat lichten uw gezicht     Gij zijt te goeder trouw 
   de goede woorden aan.      over de duisternis      geweest van het begin. 
   Vernieuw ons hart en doe     waarin de ander in      Vasthoudend blijft Gij tot 
   ons Uw beleid verstaan.     gemis gevangen is.      uw liefde overwint. 
  
Dankgebed en voorbede 
 
Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: PKN vredeswerk) 
  
Zingen (slotlied): NLB 823: 1, 2 en 5 
  

1 Gij hebt, o Vader van het leven,   2 Uw wijsheid en uw welbehagen 
   de aarde aan de mens gegeven,      bepalen 's mensen levensdagen 
   het land, de zee is zijn domein.      en wijzen hem zijn woonplaats aan. 
   Gij hebt hem aan het woord doen komen     Hij is ten prooi aan duizend vrezen, 
   om tussen werklijkheid en dromen     toch mag hij vrij en veilig wezen 
   getuige van uw Geest te zijn.      en heersen over het bestaan. 
 
5 O God, wij bouwen als ontheemden, 
   wij wonen en wij blijven vreemden, 
   bestemd voor hoger burgerrecht. 
   Wil ons, o Koning der getijden, 
   een woning in de stad bereiden 
   waar Gij het fundament van legt. 
 
 
Zegen     
 
 
 
 
 



 
Gemeente zingt: NLB 425 
Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 
  

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

  

 


