
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 en zingen:  
De ruimte die wij binnen zijn gegaan (OLB Gz 487): 1 en 2  
  

1 De ruimte die wij binnen zijn gegaan,   2 In deze ruimte hangt dit uur de sfeer 
   het uur dat wij hier in Gods Naam betreden,     dat wij elkaar in Christus' Naam ontmoeten. 
   ademt de diepste zin van ons bestaan,      We luist'ren naar de woorden van weleer 
   verbindt ons heden met een ver verleden     waarmee wij onze eigen wegen zoeken; 
   en kondigt ons een nieuwe toekomst aan:     we treden in het voetspoor van de Heer 
   het Koninkrijk van liefde en van vrede.      en willen ons hier met Zijn liefde voeden.  
 
Bemoediging en groet 
V: Vrede voor iedereen hier gekomen in de naam van de Heer! 
      Vrede voor iedereen die op weg is met vragen 
G: Vrede voor iedereen die onderweg is met vertrouwen 
V: Vrede voor iedereen die onderweg is met verdriet 
G: Vrede voor iedereen die onderweg is met vreugde 
V: Vrede voor iedereen die onderweg is met wijsheid en licht 
G: Vrede voor iedereen die onderweg is met dwaasheid en duister 
V: Vrede voor iedereen die de Eeuwige zoekt op zijn weg 
G: Vrede voor iedereen die God is tegengekomen onderweg  
V: God van de weg, in uw naam zijn we hier allemaal samen, jong en oud,  
A: God geef Licht en Waakzaamheid, God van iedereen. Hosanna!  Amen 
  
Zingen: De ruimte die wij binnen zijn gegaan (OLB Gz 487): 3  
  

3 Dit is een huis van vreugde en verdriet,  
   een ruimte om te huilen en te lachen  
   en om met een gebed, een woord, een lied  
   te hopen op het Rijk dat wij verwachten.  
   Dit is de plek die ons de kansen biedt  
   voor onze en elkanders beste krachten.   (gemeente gaat zitten) 
  

Inleiding 
  

Gebed 
  

Zingen: Een rivier vol van vrede (met filmpje) 
1 Een rivier vol van vrede,    2 Een fontein vol van blijdschap, 
    een rivier vol van vrede,       een fontein vol van blijdschap, 
    een rivier vol van vrede in mijn hart.       een fontein vol van blijdschap in mijn hart. 
    Een rivier vol van vrede,       Een fontein vol van blijdschap, 
    een rivier vol  van vrede,       een fontein vol van blijdschap, 
    een rivier vol van vrede in mijn hart.     een fontein vol van blijdschap in mijn hart.  



 3 Ik heb lief als mijn Jezus,          4  Een rivier vol van vrede,  
    ik heb lief als mijn Jezus,               een fontein vol van blijdschap, 
    ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.             ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.  
    Ik heb lief als mijn Jezus,              Een rivier vol van vrede,  
    ik heb lief als mijn Jezus,             een fontein vol van blijdschap, 
    ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart.             ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. 
  

Lezen: Jesaja 48: 17-21 en Matteüs 25: 1-13    
  

Zingen: NLB 659: 1, 3, 4, 5 en 6    
  

1 Kondig het jubelend aan,      3 Hier heeft de Heer ons geleid, 
   laat het de windstreken horen,        hier doet Hij Israël wonen 
   doe het de aarde verstaan:         uit de ellende bevrijd, 
   God heeft ons wedergeboren!        God zal het lijden ons lonen. 
  

4 Wandelend in de woestijn         5 Overvloed, overvloed Gods, 
   hebben wij water gevonden        sprengen van water en leven, 
   springende als een fontein,         bloed uit de flank van de rots, 
   bronnen geslagen als wonden.        water en bloed om het even; 
  

         6 daaruit ontspringt ons bestaan, 
            zo zijn wij wedergeboren! 
            Kondig het jubelend aan, 
            laat heel de wereld het horen! 
  

Preek          Meditatief orgelspel  
  

Zingen: NLB 751: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 De Heer verschijnt te middernacht!    2 Want ook als niemand naar Hem vraagt 
   Nu is nog alles stil,           noch in zijn dag gelooft, 
   maar zalig hij die toch reeds wacht         zijn komst wordt door geen macht vertraagd: 
   en Hem begroeten wil.          Hij heeft het zelf beloofd. 
 
3 Wie waakt er als een trouwe knecht,      4 Zijn onze lampen wel gereed 
   zijn Meester toegedaan,           en branden ze wel goed, 
   dat als de Heer komt om zijn recht        zodat, als Christus binnentreedt, 
   hij voor Hem kan bestaan?         Hij waardig wordt begroet? 
  
5 De Heer verschijnt te middernacht! 
   Nu is nog alles stil... 
   zalig die toch geduldig wacht 
   en Hem begroeten wil. 
  
Gebeden       
 
Collecte (1e: diaconie / 2e: PGE) 
  



Zingen: NLB 418: 1,2 en 3 
  

1 God, schenk ons de kracht  2 Niemand kan alleen,  3 Vrede, vrede laat 
   dicht bij U te blijven,     Heer, uw zegen dragen;     Gij in onze handen,  
   dan zal ons geen macht     zegen drijft ons heen     dat wij die als zaad 
   uit elkander drijven.     naar wie vrede vragen.     dragen door de landen, 
   Zijn wij in U een,      Wat Gij schenkt wordt meer    zaaiend dag aan dag, 
   samen op uw wegen     naar gelang wij delen,     zaaiend in den brede, 
   dan wordt ons tot zegen     horen, helpen, helen,     totdat in uw vrede 
   lachen en geween.      vruchtbaar in de Heer.     ons hart rusten mag. 
  
Zegen     Gemeente zingt: Amen, amen 
  

 


