
 Orde van dienst  
 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf. 
 
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 en zingen: NLB 275: 1, 2  
 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
   en hoe onzegbaar ons nabij.     niet hoog en breed van ons vandaan. 
   Gij zijt gestadig met ons bezig     Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
   onder uw vleugels rusten wij.     dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
Votum en groet 
V: De Heer zij met u 
 G: ook met u zij de Heer 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft 
V: O God, zie ons aan met ogen vol warmte  
 G: en doe ons weer leven met hart en ziel  
V: Laat ons o Heer uw liefde zien 
 G: En geef ons uw heil 
V: Geef ons moed in deze tijd van „met zonder Jezus” 
 A: om de gave en opgave van Zijn Vrede te ontvangen.  Amen.                                      
 
Zingen: NLB 275: 3  
 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
   en niemand heeft U ooit gezien. 
   Maar wij vermoeden en geloven 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.              (gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding op de dienst 
 
Gebed 
 
Zingen: NLB 275: 4 en 5 
 

4 Gij zijt in alles diep verscholen  5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
   in al wat leeft en zich ontvouwt.     waar ook ter wereld mensen zijn. 
   Maar in de mensen wilt Gij wonen     Blijf zo genadig met ons bezig, 
   met hart en ziel aan ons getrouwd.    tot wij in U volkomen zijn. 
 
Regels ten leven 
 



Zingen: NLB 934: 1, 2 en 3 (in canon, twee partijen) 
 

1 Ik ben voor jou een nieuwe naam.   2 Ik ben er als het leven lacht. 
  Ik ben je God en hiervandaan         Ik ben er voor je in de nacht. 
  ga ik als je schaduw met je mee            Ik ben er in je hoogste lied. 
  door de woestijn en door de zee.         Ik ben er als je 't niet meer ziet. 
 
3 Ik ben de weg waarop je gaat. 
   Ik ben er zelfs ten einde raad. 
   Ik ben gegeven als je brood.  
   Ik ben in leven en in dood,  
   je vriend. 
 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  Zingen: 
 

Vlam van ons bestaan, zie klein en groot nu aan, zet ons in uw licht,  
verhef uw Aangezicht en open hart en oor, doordring ons met uw Woord. 
 
Lezen: Joël 2: 21-27 en Johannes 14: 23-29 
 
Zingen: NLB 417 (3x) 
 

Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. 
Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht. 
 
Preek       Muziek 
 
Zingen: Abba, Vader, U alleen: 1 en 2 
 

1 Abba, Vader, U alleen,   2 Abba, Vader, laat mij zijn 
   U behoor ik toe.       slechts voor U alleen. 
   U alleen doorgrondt mijn hart,     Dat mijn wil voor eeuwig zij 
   U behoort het toe.       d'uw’ en anders geen. 
   Laat mijn hart steeds vurig zijn.     Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
   U laat nooit alleen.       Laat mij nimmer gaan. 
   Abba, Vader, U alleen,      Abba, Vader, laat mij zijn 
   U behoor ik toe.       slechts van U alleen. 
 
Gebeden 
 
Collecte (1e: diacone / 2e: PGE) 
 
Zingen: NLB 1010: 1 en 2 
 

1 Geef vrede, Heer, geef vrede,  2 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
   de wereld wil slechts strijd.         de aarde wacht zo lang, 
   Al wordt het recht beleden,        er wordt zo veel geleden, 
   de sterkste wint het pleit.         de mensen zijn zo bang, 
   Het onrecht heerst op aarde,        de toekomst is zo duister 
   de leugen triomfeert,          en ons geloof zo klein; 
   ontluistert elke waarde,         o Jezus Christus, luister 
   o red ons sterke Heer.         en laat ons niet alleen! 



Zegen      Zingen: NLB 1010: 4 
      4 Geef vrede, Heer, geef vrede, 
          bekeer ons felle hart. 
         Deel ons uw liefde mede, 
         die onze boosheid tart, 
         die onze mond leert spreken 
         en onze handen leidt. 
         Maak ons een levend teken: 
         uw vrede wint de strijd! 
 
 
 


