
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   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: EB 150: 1, 2 en 3 
 

1 Ruis, o Godsstroom der genade   2 Laat het uit Gods hemel stromen 
   in gemeent' en huis en hart!      in de kerken overal! 
   Laat in U gezond zich baden,      Van uw nederdaling dromen 
   wat gebogen gaat door smart!      moede harten zonder tal. 
   Stroom, o heil'ge Geest, terneder      Nieuwe liefde, nieuwe zangen, 
   op het uitgedroogde land;       kracht, die zielen opwaarts tilt, 
   en de bloemen bloeien weder,      brengt uw ruisen, die 't verlangen 
   haast verwelkt door zonnebrand.      als een heilig lied doortrilt. 
  

3 Komt, gij dorstigen, hier drinken 
   uit die milde heilfontein! 
   Laat uw ziel in 't stof niet zinken, 
   maar in haar gereinigd zijn. 
   Laat U door haar golven dragen 
   tot waar liefde nooit verkoelt, 
   waar de kust der aardse dagen 
   door Gods vreugde wordt omspoeld. 
 
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: Ps 150: 1 
 

1 Loof God, loof Hem overal. 
   Loof de koning van 't heelal 
   om zijn wonderbare macht, 
   om de heerlijkheid en kracht 
   van zijn naam en eeuwig wezen. 
   Loof de daden, groot en goed, 
   die Hij triomferend doet. 
   Hem zij eer, Hij zij geprezen. 
  



Welkom en inleiding op de dienst 
  
Zingen: Ps 150: 2 
 

2 Hef, bazuin, uw gouden stem, 
   harp en fluit, verheerlijkt Hem! 
   Citer, cimbel, tamboerijn, 
   laat uw maat de maatslag zijn 
   van Gods ongemeten wezen, 
   opdat zinge al wat leeft, 
   juiche al wat adem heeft 
   tot Gods eer, Hij zij geprezen. 
  
Gebed   
 
Zingen: NLB 302: 2, 3 en 4 
 

2 U, Vader, U aanbidden wij,        3 O Jezus, die de Christus zijt, 
   wij zingen U ter ere;               des Vaders Eengeboren, 
   onwrikbaar staat uw heerschappij,            Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
   voorgoed zult Gij regeren.               en redt wie was verloren. 
   Gij hebt onmetelijke macht,               Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
   uw wil wordt onverwijld volbracht             verhoor ons roepen uit de nacht, 
   Die Heer is onze Koning.               erbarm U over allen. 
 
4 O Heilge Geest, ons hoogste goed, 
   ten Trooster ons gegeven, 
   heb dank dat Gij ons delen doet 
   in Jezus' dood en leven. 
   Beveilig ons in alle nood, 
   blijf ons nabij in angst en dood, 
   op U steunt ons vertrouwen. 
  
Gebed bij de opening van Gods Woord 
  
Lezen: Exodus 34: 4 - 9 en Matteüs 28: 16 - 20 
 
Zingen: NLB 117a: 1 en 2 
 

1 Gij volken loof uw God en Heer    2 Hoe groot is zijn barmhartigheid 
   wilt Hem het loflied zingen.       voor allen allerwege, 
   Laat de fonteinen van zijn eer       zijn waarheid en zijn tederheid 
   in ieder hart ontspringen,        als overvloed van regen. 
   omdat Hij u verkoren heeft,       Zijn liefde duurt in eeuwigheid, 
   omdat Hij u genade geeft,        en geeft om niet de zaligheid. 
   door Christus, halleluja.        Zing, zing Hem, halleluja. 
  
Overdenking     Stilte 
      
 
 



Zingen: OLB 255: 1, 2, 3 en 4 
  

1 Ere, zij aan God, de Vader,    2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
   ere zij aan God, de Zoon,       ons van alle smet bevrijdt, 
   eer de Heilge Geest, de Trooster,      eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
   de Drie-eenge in zijn troon.       koningen in heerlijkheid. 
   Halleluja, halleluja,        Halleluja, halleluja, 
   de Drie-eenge in zijn troon!      ere zij het Lam gewijd. 
  
3 Ere zij de Heer der englen,            4 Halleluja, lof, aanbidding 
   ere zij de Heer der kerk,        brengen englen U ter eer, 
   ere aan de Heer der volken;       heerlijkheid en kracht en machten 
   aard' en hemel looft uw werk!      legt uw schepping voor U neer. 
   Halleluja, halleluja,         Halleluja, halleluja, 
   looft de Koning, heel zijn kerk!       lof zij U der Heren Heer! 
 
Dankgebed en voorbeden 
 

Collecte (1e:diaconie / 2e: PGE) 
 
Zingen: NLB 405: 1, 2, 3 en 4  
  

1 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig, 
   vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
2 Heilig, heilig, heilig! Heiligen aanbidden, 
   werpen aan de glazen zee hun gouden kronen neer. 
   Eeuwig zij U ere, waar Gij troont te midden 
   al uwe engelen, onvolprezen Heer. 
  
3 Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister, 
   geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt. 
   Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister, 
   één en al vuur en liefde en majesteit. 
  
4 Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig 
   hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. 
   Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, 
   Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
  
Zegen       Gemeente zingt: Amen, amen 
  

  

 


