
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.  
  

Jezus zegt: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.  
  
Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 210: 1 en 2 
  

1 God van hemel, zee en aarde  2 Neem mijn dank aan, deze morgen, 
   Vader, Zoon en Heilige Geest,     dat Gij alle dagen weer 
   die ons deze nacht bewaarde,     al mijn angsten, al mijn zorgen 
   onze wachter zijt geweest,      met mij delen wilt, o Heer. 
  houdt ons onder uw gezag,      Nooit ben ik geheel alleen: 
   ook in deze nieuwe dag.      Gij zijt altijd om mij heen. 
  

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                                          (gemeente gaat zitten) 
  
Zingen: NLB 534: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Hij die de blinden weer liet zien,  2 Hij die de lammen lopen liet 
   hun ogen kleur liet ondervinden:     hun dode krachten deed ontvlammen 
   is zelf het licht dat ruimte geeft,     is zelf de weg tot waar geluk: 
   ons levenslicht, de Zoon van God.     ons levenspad, de Zoon van God. 
  
3 Hij die de armen voedsel gaf  4 Hij die de doven horen deed  
   met overdaad hen kwam verwarmen    hun eigen oren deed geloven  
   is zelf het brood dat honger stilt:     is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   ons levensbrood, de Zoon van God.    het levend woord, de Zoon van God. 
  
Welkom 
  

Zingen: NLB 221: 1 en 3 
  

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
   zo als een mantel om mij heengeslagen, 
   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. 



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. 
  

Gebed 
  

Lezen: Marcus : 10 : 46 - 52 
 

Zingen: Ps 106 : 1 en 2 
  

1 Loof nu de Heer, want Hij is goed,   2 Gelukkig zijn die Hij geleidt, 
   die met zij liefde ons ontmoet.      die leven in gerechtigheid. 
   Zijn trouw houdt stand te allen tijde.     Gedenk mij naar uw welbehagen. 
   Wie prijst zijn daden woord voor woord?     Dat ik met heel mijn volk U dien, 
   Wie kan zijn heerlijkheid belijden?      met hen van voorspoed mag gewagen, 
   Wie looft Hem zo dat elk het hoort?     de zegen van uw erfdeel zien. 
  

Interview met Peter Harteveldt   
  

Verkondiging 
 

Zingen: NLB 704: 1 en 2 
  

1 Dank, dank nu allen God     2 Die eeuwig rijke God 
    met hart en mond en handen,      moge ons reeds in dit leven 
   die grote dingen doet        een vrij en vrolijk hart 
    hier en in alle landen,       en milde vrede geven. 
   die ons van kindsbeen aan,       Die uit genade ons 
    ja, van de moederschoot,       behoudt te allen tijd, 
   zijn vaderlijke hand        is hier en overal 
   en trouwe liefde bood.       een helper die bevrijdt. 
  

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven (1e diaconie / 2e PGE) 
  

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. 
  
Zegen      Zingen:  Amen, amen. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 


