
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 „Kijk naar mij” (Lisanne Spaander) als 
voorbereiding op de dienst.  
  
Luiden van de klok 
  

Stilte 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: OTH 453: 1 en  2 
  

1 Voor de zieken - voor de armen,   2 Voor het meisje dat blijft denken: 
   voor de mensen met verdriet,      „Alles gaat bij mij steeds mis”. 
   voor het kind dat blijft proberen,      Voor de jongen die al vaker 
   maar toch denkt: het lukt me niet.      uit de boot gevallen is. 
   Voor de zwerver die moet zwerven     Voor het kindje dat nog nooit 
   en geen plek heeft waar hij hoort,      van trouw of liefde heeft gehoord, 
   is er altijd nog die Ene        is er altijd nog die Ene 
   en die roept: kom maar aan boord!     en die roept: 'Kom maar aan boord! 
 

  Refrein:  Kom aan boord. 
    Ook voor jou is er een plekje waar je hoort. 
    Laat de hoop niet langer varen kom aan boord. 
    Sta niet doelloos aan de kant, 
    want er is een hart vol liefde, 
    pak die uitgestoken hand. 
   
Bemoediging en groet   (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
  
Gebed 
  
Zingen: NLB 887: 1, 2 en 3 
 

1 Wees stil en weet, Ik ben uw God.   2 Ik ben het die u helen zal. 
   Wees stil, en weet, Ik ben uw God.      Ik ben het die u helen zal. 
   Wees stil, en weet, Ik ben uw God.      Ik ben het die u helen zal 
  
3 Op U vertrouw ik, goede God. 
   Op U vertrouw ik, goede God. 
   Op U vertrouw ik, goede God. 
  
Hoe kijken we? 
  



Zingen: Tienduizend redenen (Opw 733: 1, 2 en 3 
 

1 De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
    mijn dag begint met een lied voor U. 
    Heer, wat er ook gebeurt 
    en wat mij mag overkomen, 
   laat mij nog zingen als de avond valt. 
   Refrein: 
  Loof de Heer, o mijn ziel.  O mijn ziel,  
  prijs nu zijn heilige Naam. 
  Met meer passie dan ooit;  o mijn ziel,  
  verheerlijk zijn heilige Naam. 
  
2 Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
   Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
   Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
   tienduizend redenen tot dankbaarheid.  Refrein 
  
3 En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
    mijn adem stokt en mijn einde komt, 
    zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
    tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.  Refrein 
  
Waardespel 
  
Zingen: NLB 695: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Heer, raak mij aan met uw adem,  2 Raak met uw adem mijn onrust  
   reik mij uw stralend licht,      tot ik de rust hervind. 
   wijs mij nieuwe wegen,      Al mijn wonden heelt Gij: 
   geef op uw waarheid zicht.      Gij ziet in mij uw kind. 
  
3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt  
   en al mijn twijfels bant. 
   Als geroepen kom ik: 
   mijn tijd is in uw hand. 
  
4 Kom en doorstraal mijn dagen,   5 Heer, raak ons aan met uw adem,  
   Geest van God uitgegaan,      geef ons een vergezicht! 
   die mijn ogen opent       Draag ons op uw vleugels, 
   voor wie nu naast mij staan.     zegen ons met uw licht! 
 
Lezen (Bijbel in Gewone Taal): Exodus 3: 7-15 en Lukas 15: 11-32 
   



Zingen: Heer, U doorgrondt en kent mij (Opw 518): 1 en 2 
  

1 Heer, U doorgrondt en kent mij;   2 Heer, U doorgrondt en kent mij, 
   mijn zitten en mijn staan       want in de moederschoot 
   en U kent mijn gedachten,       ben ik door U geweven; 
   mijn liggen en mijn gaan.       U bent oneindig groot. 
   De woorden van mijn mond, o Heer,     Ik dank U voor dit wonder, Heer, 
   die zijn voor U bekend       dat U mijn leven kent 
   en waar ik ook naar toe zou gaan,      en wat er ook gebeuren zal, 
   ik weet dat U daar bent.       dat U steeds bij mij bent. 
 

  Refrein: Heer, U bent altijd bij mij, 
    U legt uw handen op mij 
    en U bent voor mij 
    en naast mij en om mij heen. 
    Heer, U bent altijd bij mij, 
    U legt uw handen op mij 
    en U bent voor mij 
    en naast mij en om mij heen, 
    elke dag. 
  
Preekgesprek 
  
Zingen:  God ik kjk naar u 
  

God ik kijk naar U 
U overweldigd mij  
Geef mij visie, ‘k wil zien zoals U ziet  
  
God ik kijk naar U 
Mijn hulp komt van U Heer  
Geef mij wijsheid, U weet wat ik moet doen  
  
Ik hou van U oh Heer mijn kracht  
Ik hou van U oh Heer mijn schild  
Ik hou van U oh Heer mijn rots  
Voor eeuwig en altijd, ik hou van U Heer  
  
Hallelujah, U regeert  
Hallelujah, U regeert  
Hallelujah, U regeert  
Voor eeuwig en altijd, hallelujah  
  
Kijken naar . . . . . . . 
  
Tafelgesprekken 
  
Gebed 
 

Collecte (1e:diaconie / 2e: PGE) 
 
 



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 
  
Bij het uitgaan van de kerk:  Kijk omhoog (Nick en Simon) 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

 


