
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: NLB 705: 1 en  3 
  

1 Ere, zij aan God, de Vader,   3 Ere zij de Heer der engelen, 
   ere zij aan God, de Zoon,             ere zij de Heer der kerk, 
   eer de Heilige Geest, de Trooster,           ere aan de Heer der volken; 
   de Drie-enige in zijn troon.             aarde en hemel loof uw werk! 
   Halleluja, halleluja,             Halleluja, halleluja, 
   de Drie-enige in zijn troon!            loof de Koning, heel zijn kerk! 
  
Bemoediging en groet                                  
V.: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
 A.: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V.: die trouw is voor altijd  
 A.: en nooit loslaat het werk van zijn hand.  
V.: Die ons geroepen hebt, nog altijd ons zoekt, ons aanziet en wil kennen  
 A.: blijf naar ons vragen  
V.: als wij niet horen, vluchten in zwijgen, noem ons bij onze naam  
 A.: blijf naar ons vragen  
V.: die aan ons vasthoudt, doe ons elkaar zien zoals Gij ons ziet  
 A.: sta ons voor ogen  
V: die ons geroepen hebt, hoor ons gebed.  
 A.: Amen. 
 
Zingen: NLB 705: 4 
  

4 Halleluja, lof, aanbidding 
   brengen engelen U ter eer, 
   heerlijkheid en kracht en machten 
   legt uw schepping voor U neer. 
   Halleluja, halleluja, 
   lof zij U der Heren Heer!     
  

(gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
  
Kyriegebed   Tussen de beden zingen we de refreinregel van NLB 295:  
Wek uw kracht en kom ons bevrijden 
  

 



Zingen: NLB 811: 1, 2 en 3  
  

1 Zoals een moeder zorgt   2 Het neemt ons bij de hand, 
   voor kinderen, haar toevertrouwd,    dat woord, geduldig voert het ons 
   en waarborgt dat zij leven:      uit angstland weg naar vrijheid. 
   zo werkt een god van liefde,     Zo onbegaanbaar dwars die weg, 
   en geen uur verflauwt zijn vuur.     zo hoog, zo heet en droog - 
   Niet meer verstomt het woord     laat mij niet moeten gaan 
   dat Hij ons heeft gegeven.      als Gij niet zelf nabij zijt. 
 

3 Een waterval van licht, 
   van vreugde en gerede hoop, 
   van inzicht en vertrouwen: 
   zo overkomt Gij mensen,  
   ik besta uw woord en ga. 
   Nog weet ik niets van U, 
   ooit zal ik U aanschouwen. 
 

Lezen: Exodus 3: 1-6 en Johannes 3: 1-16 
 

Zingen: NLB 891: 1 en 2 
  

1 Heer ik kom bij U, neem mijn leven, maak mij nieuw 
   door uw grote liefde. U houdt van mij. 
   Heer, ik weet het nu: in mijn zwakte  
   draagt U mij. Ik word overweldigd 
   door de kracht van uw liefde. 
  

 Refrein: Draag mij Heer, Neem mij in uw armen. 
   Draag mij Heer, Sluit mij in uw hart. 
   Bent U bij mij,  dan vlieg ik als een arend, 
   omdat uw Geest mij draagt. U geeft mij vleugels, 
   Heer met de kracht van uw liefde. 
  

2 Geef dat ik kan zien. Laat mij uw gezicht zien Heer, 
   dan ken ik uw liefde. U woont in mij. 
   Heer, vernieuw mijn hart, want dan kan ik  
   leven, Heer zoals U dat wilt: 
   In de kracht van uw liefde.  Refrein 
  

Overdenking 
  

Luisteren:  Kom naar buiten (Maaike Ouboter) 
  

Zingen: O Christus, beeld van God en beeld van mensen (Bronswijk): 1,2 en 3 
  

1 O Christus, beeld van God en beeld van mensen,  2 Wij zoeken U als de bron van levend water, 
   als weg van waarachtigheid,         als brood dat broodnodig is, 
   als herder tussen onze waan en wensen,        als vuur dat ons verwarmt voor nu en later, 
   als zaad van de nieuwe tijd.         als licht tegen duisternis. 
   U bent de reisgenoot op de zwaarste paden,       U bent de grond waarin onze wortels aarden, 
   maar leidt dit klein bestaan,         de zin van dit bestaan, 
   naar een cultuur die leeft van de genade.        uw Woord geeft onze woorden nieuwe waarden. 
   O Heer, ik bid U aan!            O God, ik bid U aan! 



 3 O, Geest, die woont in alle mensentalen, 
   als heimwee naar de bron, 
   als strekking van gelovige verhalen, 
   als stralen van Gods zon. 
  U bent de stem die roept in de woestijnen, 
  de duif in dit bestaan, 
  Gods vleugelslag voor groten en voor kleinen. 
  O, Geest, ik bid u aan! 
  

Gebeden 
 

Collecte (1e:diaconie / 2e: PGE) 
 

Zingen: NLB 704: 1, 2 en 3  
  

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. 
  
3 Lof, eer en prijs zij God  
   die troont in 't licht daarboven. 
   Hem, Vader, Zoon en Geest 
   moet heel de schepping loven. 
   Van Hem, de ene Heer, 
   gaf het verleden blijk, 
   het heden zingt zijn eer,   
  de toekomst is zijn rijk. 
 
Zegen      Gemeente zingt: Amen, amen 
  

 


