
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: Jezus vroeg aan de blinde: „Wat wilt u dat ik voor u doe?” Hij antwoordde: „Rabboeni, zorg 
dat ik weer kan zien.” Jezus zei tegen hem: „Ga heen, uw geloof heeft u gered.” En meteen kon hij 
weer zien en hij volgde hem op zijn weg.  
  

Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Genade zo oneindig groot (Opw. 428) 
  

1 Genade, zo oneindig groot,    2 Genade, die mij heeft geleerd 
   dat ik, die ’t niet verdien,       te vrezen voor het kwaad. 
   het leven vond, want ik was dood      Maar ook, als ik mij tot Hem keer, 
   en blind, maar nu kan ’k zien.      dat God mij nooit verlaat. 
  

3 Want Jezus droeg mijn zondelast   4 Als ik daar in zijn heerlijkheid 
   en tranen aan het kruis.       mag stralen als de zon, 
   Hij houdt mij door genade vast      dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
   en brengt mij veilig thuis.       dat ik genade vond. 
 
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 los laat 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 121: 1 en 2 
  

1 Ik sla mijn ogen op en zie    2 Uw wankle voeten zet Hij vast, 
   de hoge bergen aan,        als gij geen uitkomst ziet: 
   waar komt mijn hulp vandaan?      uw wachter sluimert niet! 
   Mijn hulp is van mijn Here, die      Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
   dit alles heeft geschapen.        Hij wil, als steeds voor dezen, 
   Mijn herder zal niet slapen.       Israëls wachter wezen. 
  
Welkom 
  



Zingen: Ps 121: 3 en 4 
  

3 De Heer brengt al uw heil tot stand,  4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
   des daags en in de nacht        Hij maakt het kwade goed, 
   houdt Hij voor u de wacht.       Hij is het die u hoedt. 
   Uw schaduw aan uw rechterhand:      Hij zal uw komen en uw gaan, 
   de zon zal u niet schaden,        wat u mag wedervaren, 
   de maan doet niets ten kwade.      in eeuwigheid bewaren. 
  
Gebed 
  
Zingen:  NLB 146c : 6 
  

6 Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen, 
   dat u de haat der mensen treft, 
   Hij richt u op, als u neer zijt gebogen 
   en Hij buigt neer wie zich verheft. 
   Zijt gij in rouw, God is uw licht; 
   Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht. 
   Halleluja! Halleluja! 
  
Lezen: Marcus : 10 : 46 - 52 
 
Zingen: NLB 534 : 1, 2, 3 en 4 
 

1 Hij die de blinden weer liet zien,   2 Hij die de lammen lopen liet 
   hun ogen kleur liet ondervinden:      hun dode krachten deed ontvlammen 
   is zelf het licht dat ruimte geeft,      is zelf de weg tot waar geluk: 
   ons levenslicht, de Zoon van God.      ons levenspad, de Zoon van God. 
  

3 Hij die de armen voedsel gaf          4 Hij die de doven horen deed 
   met overdaad hen kwam verwarmen      hun eigen oren deed geloven 
   is zelf het brood dat honger stilt:         is zelf het woord dat waarheid spreekt: 
   ons levensbrood, de Zoon van God.    het levend woord, de Zoon van God. 
 
Prediking      Stilte 
 

Zingen: NLB  943 : 1,  2, 3 en 6 
 

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. 
  

Gebeden 
 

Inzameling van de gaven (1e KiA: Hervormingsdag / 2e wijkkas) 
  



Zingen: NLB 675: 1 
  

1 Geest van hierboven,  
   leer ons geloven, 
   hopen, liefhebben door uw kracht! 
   Hemelse Vrede,   
   deel U nu mede 
   aan een wereld die U verwacht! 
   Wij mogen zingen  
   van grote dingen, 
   als wij ontvangen 
   al ons verlangen, 
   met Christus opgestaan.  Halleluja! 
   Eeuwigheidsleven  
   zal Hij ons geven, 
   als wij herboren  
   Hem toebehoren, 
   die ons is voorgegaan.  Halleluja! 
  

Zegen       Zingen:  Amen, amen. 
  

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


