
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: De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven 
te geven om velen te redden. 
  

Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB  843 
  

1 Wat te kiezen, leven, dood,      2 Wat mij vasthoudt, wat mij heeft, 
   afgod geld, genadebrood?           wat mij werft en wat mij leeft, 
   Alles houden wat ik heb,      is het vele, geld en goed, 
   of mij geven, gaandeweg?      aarden schatten, overvloed. 
  
3 Die mij vasthoudt, weegt en wikt,     4 Wat te kiezen, leven, dood, 
   die mij voedt en mij verkwikt,          afgod geld, genadebrood? 
   is de Ene, goed is God,         Alles houden wat ik heb, 
   hemelschat, genadebod.                        of Hem volgen op zijn weg. 
  

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 316: 1 en 4 
 

1 Het woord dat u ten leven riep   4 Het woord van liefde, vreed’ en recht 
   is niet te hoog, is niet te diep      is in uw eigen mond gelegd, 
   voor mensen die 't zo traag beamen.     is in uw eigen hart geschreven. 
   Het is een teken in uw hand,      Rondom u klinkt de stem van God: 
   een licht dat in uw ogen brandt.      vrijspraak, vertroosting en gebod, 
   Het roept u dag aan dag bij name.      vlak vóór u ligt de weg ten leven. 
  
Welkom 
 
 



Zingen: NLB 841: 1 en 2 
  

1 Wat zijn de goede vruchten,  2 geloof om veel te geven, 
   die groeien aan de Geest?      te geven honderd - in, 
   De liefde en de vreugde,      wij zullen leren leven 
   de vrede allermeest,      van de verwondering: 
   geduld om te verdragen      dit leven, deze aarde, 
   en goedertierenheid,      de adem in en uit, 
   geloof om veel te vragen,      het is van Gods genade 
   te vragen honderd - uit;      en zijn lankmoedigheid. 
  

Gebed 
 

Lezen: Marcus 10: 17 – 31 en Lukas 14: 7 - 11 
  

Zingen: NLB 990 
  

1 De laatsten worden de eersten,  2 O Heer, o eerstgeboren 
   wie knielde krijgt een troon,     van allen uit de dood, 
   de knechten mogen heersen,     Gij zoekt wat is verloren, 
   de dienaar heet een zoon.      Gij maakt het leven groot. 
  

3 Gij die als allerlaatste   4 Wie zelf zich hoog verheffen, 
   ter wereld wederkomt      die slaat zijn oordeel neer, 
   Gij wijst ons onze plaatsen      de bergen worden vereffend, 
   wanneer de strijd verstomt.     de zee zwijgt voor de Heer. 
  

5 Maar wie zich heeft gebogen  6 De laatsten worden de eersten, 
   voor wat Hij geboden heeft,     wie knielde krijgt een troon, 
   die zal Hij ook verhogen      wie slaaf was mag nu heersen, 
   zo waar Hij eeuwig leeft.      de vreemdeling wordt zoon. 
  

Verkondiging 
  

Zingen: AWN I: 30 
 

1 Nu gaan de bloemen nog dood,  
    nu gaat de zon nog onder.  
    En geen mens kan zonder 
    water en zonder brood.  Refrein: 
         Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
      de hemel en de aarde.  
      Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, 
      de hemel en de aarde.  
  

2 Nu ben je soms nog alleen.  
   Nu moet je soms nog huilen.  
   En als je weg wilt schuilen  
   kun je haast nergens heen.  Refrein 
 

3 Nu heb je nooit genoeg. ` 
   Nu blijf je steeds iets missen 
   en in het ongewisse 
   of je ooit krijgt wat je vroeg. Refrein 



4 Daar is geen zon en geen maan.  
   Daar zal God ons verlichten.  
   Daar zullen alle gezichten 
   vol van zijn heerlijkheid staan. Refrein 
 
5 Daar is geen dorst of verdriet.  
   Daar zal God ons omgeven.  
   Daar is gelukkig leven  
   en het eindigt niet.   Refrein 
 
6 Zing voor de eeuwige dag.  
   Zing voor zijn komst en zeg Amen. 
   Zing voor de Heer die ons samen  
   daar al van eeuwigheid zag. Refrein  
 
Bericht van overlijden  Zingen: 
Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Dienst van gebeden 
 

Inzameling van de gaven (1e NBG: Bijbels voor Kenia / 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). 
  

 


