
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.  
 
Luiden van de klok   
 
Stilte 
 
Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen:  Ps 65 : 1 en 2 
 

1 De stilte zingt U toe, o Here,   2 Zalig wie door U uitverkoren 
   in uw verheven oord.       mag wonen in uw hof, 
   Wij zullen ons naar Sion keren      hoezeer hij door zijn schuld verloren 
   waar Gij ons bidden hoort.       terneerlag in het stof. 
   Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,     Wij worden door U begenadigd 
   tot U komt al wat leeft,       die heilig zijt en goed. 
   tot U, o redder uit ellende,       Gij die ons in uw huis verzadigt 
   die alle schuld vergeeft.       met alle overvloed. 
 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
 G: die hemel en aarde gemaakt heeft.  
V: Die trouw is voor altijd  
 G: en nooit loslaat het werk van zijn hand.  
V: Die ons geroepen hebt, nog altijd ons zoekt, ons aanziet en wil kennen  
 G: blijf naar ons vragen  
V: als wij niet horen, vluchten in zwijgen, noem ons bij onze naam  
 G: blijf naar ons vragen  
V: die aan ons vasthoudt, doe ons elkaar zien zoals Gij ons ziet  
 G: sta ons voor ogen  
V: die ons geroepen hebt, hoor ons gebed.  
 G: Amen. 
 
Zingen: Ps. 65 : 6 
 

6 Gij kroont het jaar van uw genade. 
   Waar Gij getreden zijt 
   tooit de woestijn zich met een wade, 
   de heuvels zijn verblijd. 
   De weidegrond is wit van schapen, 
   het dal van koren blond. 
   Dit is het land door U geschapen, 
   uw lof schalt in het rond.    (gemeente gaat zitten) 
 
Inleiding op de dienst 
 



Kyriegebed  afgewisseld met zingen van (Zingend Geloven, deel 3: 38)  
    

Ontferm U, Heer, naar de maat van Uw liefde!  
Ontferm U toch met de ruimte van Uw hart!  
 
Zingen:  Woord, dat  zich  richt op  mijn  hart (Rakelings nabij 16)  
 

1 Woord, dat zich richt op mijn hart,   2 Verten, zo breed en zo diep, 
   stem, die mij aanspreekt tot leven,     weg, om zich langs te begeven, 
   klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw       licht, dat de ogen ontsluit 
   open mij Gods perspectief.       leer mij uw waarheid te zien.  
 
3 Naam, die ik fluisterend noem,   4 Adem, die oplucht en draagt, 
   raadsel, met mij zo verweven,      geest, die bezielt en doet leven, 
   God van zo ver ons nabij        kracht, die in zwakheid gelooft 
   Spreek  tot het hier en nu.       wees onder ons, vuur ons aan.  
  
Lezen: Genesis 6: 1-4   en   1 Johannes 3: 18-24  
 
Zingen: NLB 1001: 1, 2 en 3  
 

1 De wijze woorden en het  groot vertoon,  2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
   de goede sier van goede werken,      dat lachen zullen zij die wenen, 
   de ijdelheden op hun pauwentroon,     dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
   de luchtkastelen van de sterken:      dat dorst en honger zijn verdwenen 
   al wat hoog staat aangeschreven      de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
   zal Gods woord niet overleven;      die geen vader was, zal vader zijn; 
   Hij wiens kracht in onze zwakheid woont     mensen zullen and're mensen zijn, 
   beschaamt de ogen van de sterken.     de bierkaai wordt een stad van vrede. 
 
3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
   een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
   wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
   al komt de onderste steen boven: 
   die zal kreunen onder zorgen, 
   die zal vechten in 't verborgen, 
   die zal waken tot de morgen dauwt - 
   die zal zijn ogen niet geloven. 
 
Verkondiging 
 
Luisteren: Groter dan ons hart (Huub Oosterhuis) 
 
 



Zingen: NLB 838: 1, 2 en 4 
 

1 O grote God die liefde zijt,    2 Maak ons volbrengers van dat woord, 
   o Vader van ons leven,       getuigen van uw vrede, 
   vervul ons hart, dat wij altijd      dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
   ons aan uw liefde geven.       wie afdwaalt met ons mede. 
   Laat ons het zout der aarde zijn,      Laat ons getrouw de weg begaan 
   het licht der wereld, klaar en rein.      tot allen die ons verre staan 
   Laat ons uw woord bewaren,      en laat ons zonder vrezen 
   uw waarheid openbaren.       de minste willen wezen. 
 
4 Wij danken U, o liefde groot, 
   dat Christus is gekomen. 
   Wij hebben in zijn stervensnood 
   uw diepste woord vernomen. 
   Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
   en het wordt overal volbracht 
   waar liefde wordt gegeven, 
   wij uit uw liefde leven. 
 
Bericht van overlijden   Zingen: 

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 

Wij leven en sterven voor God onze Heer: Aan Hem behoren wij toe. 

 

 Gebeden 
 

Collecte (1e: Rohingya / 2e: wijkkas) 
 

Zingen: NLB 978 : 1, 3 en 4  
 

1 Aan U behoort, o Heer der heren,   3 Gij hebt de bloemen op de velden 
   de aarde met haar wel en wee,      met koninklijke pracht bekleed. 
   de steile bergen, koele meren,      De zorgeloze vogels melden 
   het vaste land, d'onzeekre zee.      dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   Van U getuigen dag en nacht.      't Is alles een gelijkenis 
   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.      van meer dan aards geheimenis. 
 

4 Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
   omdat de hemel mij begroet. 
 

Zegen       Gemeente zingt: Amen, amen 
 

Zingen: ELB 501:1 
 

1 Vrede van God, de vrede van God, 
   de vrede van God zij met jou. 
   Vrede van Hem, vrede van God,  
   de vrede van God zij met jou. 


