
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.  
  

Paulus schreef: Wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de volken een dwaasheid. Maar voor 
ons is Christus Gods kracht en wijsheid.                                                                               1 Kor. 1:22-25 
  

Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:   
NLB 317 : 1, 2 en 3 
 

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen   2 Heer, uw boodschap staat geschreven, 
   met uw eigen,        ons ten leven, 
   met uw lieve stem verstoord.      maak uw schrift het levend woord. 
   Maar de weg tot U begaanbaar,      Zie het boek van uw behagen  
   wees verstaanbaar;        opgeslagen; 
   spreek Heer, uw gemeente hoort.      spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  

3 Roep ons uit de doodse dalen 
   waar wij dwalen, 
   door een vreemde stem bekoord. 
   Breng ons naar de heilge stede 
   van uw vrede. 
   Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 
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 
  

Zingen: Ps. 89 : 1 
 

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied 
   des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied. 
   Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten 
   hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten. 
   Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven, 
   een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve. 
  

Welkom 
 
Bloemschikking 
De bloemschikking van deze derde zondag in de Veertigdagen verwijst naar een gedeelte in het 
Evangelie naar Johannes, waar Jezus de Tempel schoonveegt. Hij haalt de bezem door alle gesjacher 



en geldmakerij en maakt ruimte voor waar het werkelijk om gaat: onvoorwaardelijke liefde, een open 
huis zijn, de weg zoeken die naar het leven leidt. In de bloemschikking is de weg "schoongeveegd"en 
geven de paarse bloemen de richting aan om door de deur te gaan.  
 

Zingen:  NLB 680: 1, 2, 3, 4 en 5 
 

1 Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods,   2 Waar Gij niet zijt, is het bestaan, 
   daal neder waar Gij wordt verwacht.     is alle denken, alle doen 
   Verschijn, Lichtengel, in de nacht      zo leeg en woest, zo dood, als toen 
   van onze geest, verward en trots.      Gij, Geest, nog niet waart uitgegaan. 
  

3 Er is geen licht dan waar Gij zijt, 
   uw vleugels breidt, uw vleugels strekt, 
   geen leven, dan waar Gij het wekt 
   in een gemis dat naar U schreit. 
  
4 Hoor, Heilge Geest, wij roepen U!       5 O Heilge Geest, wij zijn verblijd: 
   Kom, wees aanwezig in het woord;     Gij immers, eeuwig ondoorgrond, 
   wek onze geest, opdat hij hoort,     legt zelf dit lied ons in de mond, 
   wek ons tot leven, hier en nu.              ten teken dat Gij bij ons zijt. 
  
Gebed 
 
De kinderen gaan naar de nevendienst.    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: Ezra 3: 10 - 13 
 
Zingen: NLB 793: 1 en 2  
 

1 Bron van liefde, licht en Ieven,         2 Bron van liefde, licht en leven,  
   voor elkaar zijn wij gemaakt,         zon die hartverwarmend schijnt,  
   door uw hand elkaar gegeven,          woord van hogerhand gegeven,  
   door uw vinger aangeraakt.         trouw en teder tot het eind -  
   Laat ons op uw toekomst hopen,          al zou ons een vijand haten,    
   gaandeweg U tegemoet;          al gaat zelfs de liefste heen, 
   dat wij samen lachend lopen         liefde zal ons nooit verlaten:  
   in uw grote bruiloftsstoet.          Gij laat ons geen dag alleen.  
 
Verkondiging 
 
Zingen: NLB 838 : 1 en 2 
 

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. 



  

Gebeden 
 

Collecte (1e: KIA => Sterke vrouwen opleiden in Papoea / 2e: PGE) 
 

Zingen: NLB 747 : 1 en 8  
  

1 Eens komt de grote zomer   8 Dan zal het loflied schallen 
   waarin zich 't hart verblijdt.     rondom de gouden troon, 
   God zal op aarde komen      dan heffen wij daar allen 
   met groene eeuwigheid.      met grote vreugde aan: 
   De hemel en de aarde      lof zij en eer en sterkte 
   wordt stralende en puur.      de Vader en de Zoon, 
   God zal zich openbaren      de Geest om al zijn werken 
   in heel zijn creatuur.      zij lof van nu voortaan. 
  

Zegen      Gemeente zingt: Amen, amen 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  


