
Orde van dienst:       Rondom de grens: Grenservaring   
  
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.  
  
U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn, en om hem te kunnen aanroepen  
met „Abba, Vader”.                                                        Romeinen 8: 15b 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  Ps 84: 1 
  

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, 
   het huis waar Gij uw naam en eer 
   hebt laten wonen bij de mensen. 
   Hoe brand ik van verlangen om 
   te komen in uw heiligdom. 
   Wat zou mijn hart nog liever wensen 
  dan dat het juichend U ontmoet 
  die leven zijt en leven doet. 
  
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 Heer  
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft, 
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid  
 G: en niet loslaat het werk van zijn handen.  Amen 
  
Zingen: Ps. 84: 3 
 

3 Welzalig die uit uw kracht leeft, 
   die naar uw tempel zich begeeft, 
   zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
   Zij trekken op van overal 
   en, gaat het door het dorre dal, 
   dan valt op hen een milde regen. 
   Ja, in het hart van de woestijn  
   ontspringt een heldere fontein.               
 

(gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding  
  
Gebed om ontferming met driemaal gezongen (NLB 367b): 
Heer, onze Heer, ontferm U over ons. 
  
 



 
 
Zingen NLB 601: 1 en 2 
  

1 Licht dat ons aanstoot in de morgen,   2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   voortijdig licht waarin wij staan      aanhoudend licht dat overwint. 
   koud één voor één en ongeborgen,      Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
   licht overdek mij, vuur mij aan.      draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Dat ik niet uitval, dat wij allen      Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   zo zwaar en droevig als wij zijn      of ergens al de wereld daagt 
   niet uit elkaars genade vallen      waar mensen waardig leven mogen 
   en doelloos en onvindbaar zijn.       en elk zijn naam in vrede draagt. 
  
Lezen: Marcus 9: 2 - 8   
  
Zingen: NLB 518: 1 en 3 
1 Hoe helder staat de morgenster,   3 Gij schittert als een edelsteen, 
   en straalt mij tegen van zo ver,      mijn hart is vol van U alleen, 
   de luister van mijn leven.       uw liefde doet mij leven. 
   Komt tot mij, zoon van David, kom,     Hoe groei ik in uw lichte schijn, 
   mijn Koning en mijn Bruidegom,      hoe bloei ik op daar ik mag zijn 
   mijn hart wil ik U geven.       een rank met U verweven. 
   Lieflijk,         Aan U 
   vriendlijk,         blijft nu 
   schoon en heerlijk,        heel mijn leven 
   zo begeerlijk,        weggegeven, 
   mild in 't geven,        om te ontvangen 
   stralend, vorstelijk verheven.      U, mijn liefde, mijn verlangen. 
  
Lezen: 2 Korinthe 12: 1-7a  
  
Zingen: NLB 518: 5 
  

5 Voor Gij de wereld hebt gemaakt, 
   heeft mij uw liefde aangeraakt, 
   mijn sterke held, mijn Vader. 
   Uw Zoon komt tot mij, kiest mij uit, 
   Hij is mijn liefste, ik zijn bruid, 
  ik treed Hem zingend nader. 
   Hij de  
   mijne, 
   die het leven 
   mij zal geven 
   hoog daarboven, 
   eeuwig zal mijn hart Hem loven. 
  
Overdenking 
  
  



Zingen: ELB 72: 1, 5 en NLB 837: 4  (melodie OLB 170) 
  

1 Meester, tot wie zouden wij gaan?  4 Koning, uw rijk is zo nabij – 
   Bij U zijn woorden van leven!      open mijn ogen en oren! 
   U zocht ons op, U sprak ons aan -      Onrustig is mijn hart in mij, 
   wat zou de wereld ons geven,      totdat het opnieuw wordt geboren. 
   waar door de macht der duisternis      Daarom zoekt U elk mensenkind. 
   het leven zelf ontluisterd is?      Zoek, herder, mij, opdat ik vind 
   Bij U zijn woorden van leven!      en steeds meer bij U zal horen. 
  

5 Heer, stort uw liefde in ons uit, 
   maak ons fonteinen van leven! 
   Dan dragen wij uw woorden uit, 
   die in ons hart staan geschreven. 
   Leer ons te volgen waar U gaat 
   en leer ons spreken metterdaad,  
   Meester, uw woorden van leven! 
  

Dankgebed en voorbede 
 

Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: wijkkas Ichthus) 
  

Zingen (slotlied): NLB 978: 1 en 4 
  

1 Aan U behoort, o Heer der heren,   4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   de aarde met haar wel en wee,      en laat mij door de wereld gaan 
   de steile bergen, koele meren,      met open ogen, open oren 
   het vaste land, de onzeekre zee.      om al uw tekens te verstaan. 
   Van U getuigen dag en nacht.      Dan is het aardse leven goed, 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.      omdat de hemel mij begroet. 
  

Zegen       Gemeente zingt: Amen, amen 
  

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


