
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   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps. 68: 7 
  

7 God zij geprezen met ontzag. 
   Hij draagt ons leven dag aan dag, 
   Zijn naam is onze vrede. 
   Hij is het die ons heeft gered, 
   die ons in ruimte heeft gezet 
   en leidt met vaste schreden. 
   Hij die het licht roept in de nacht, 
   Hij heeft ons heil teweeggebracht, 
   dat wordt ons niet ontnomen. 
   Hij droeg ons door de diepte heen, 
   de Here Here doet alleen 
   ons aan de dood ontkomen. 
  
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 Heer 
 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.                                                                                                (gemeente gaat zitten) 
  
Zingen: Psalm 33: 2  en 8  
  

2 Zing al wie leeft van Gods genade,   8 Wij wachten stil op Gods ontferming, 
   want waarheid is al wat Hij zegt.      ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
   Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,     Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
   op liefde rust zijn heilig recht.      zijn heilige naam is onze vreugd. 
   Die zich openbaarde overal op aarde,    Laat te allen tijde uwe liefde ons leiden, 
   alles spreekt van Hem.       uw barmhartigheid. 
   Hemelen hoog verheven, vol van blinkend leven,      God,op wie wij wachten,geef ons moed en krachten 
   schiep Hij door zijn stem.      nu en voor altijd. 
  
Gebed 
  



Zingen: Psalm 27: 7 
  

7 O als ik niet met opgeheven hoofde 
   zijn heil van dag tot dag verwachten mocht! 
   O als ik van zijn goedheid niet geloofde, 
   dat Hij te vinden is voor die Hem zocht! 
   Wees dapper, hart houd altijd goede moed! 
   Hij is getrouw, de bron van alle goed! 
   Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt, 
   wacht op de Heer en houd u onversaagd. 
  

Gebed 
  

Zingen: NLB 166b: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Jozef zoekt zijn grote broers,     2 Met een slavenkaravaan 
   alle tien zijn ze jaloers,     moet hij naar Egypte gaan. 
   op zijn jas en op zijn dromen,       Alle dromen zijn vergeten, 
   als ze Jozef aan zien komen,             heel veel kwaad wordt hem verweten. 
   wordt zijn mantel afgerukt.     Jozef die onschuldig is 
   Diep zit Jozef in de put.     komt in de gevangenis. 
  

3 Lange jaren gaan voorbij,  4 Farao hoog op zijn troon 
   maar de Heer is hem nabij.     droomt een wonderlijke droom. 
   Nieuwe dromen worden wakker    Daarom laat hij Jozef komen 
   door de schenker en de bakker.      en dan worden alle dromen  
   Maar de schenker, hij vergeet    van de koe en korenaar 
   al wat Jozef voor hem deed.     en de maan en sterren waar. 
  

5 God heeft alles omgekeerd, 
   Jozef wordt als vorst vereerd, 
   en het kwade valt in duigen 
   en de broers ze moeten buigen: 
   zo houdt God door Jozefs hand 
   't volk van Israël in stand. 
  
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: Genesis 45:1-8  en  50:15-21 
  
Zingen: NLB 904: 3, 4 en 5  
  

3 Laat Hem besturen, waken,  
   't is wijsheid wat Hij doet! 
   Zo zal Hij alles maken,  
   dat ge u verwonderen moet, 
   als Hij, die alle macht heeft,  
   met wonderbaar beleid 
   geheel het werk volbracht heeft,   
   waarom gij thans nog schreit. 



 4 Wel kan zijn hulp vertragen,  5 Maar blijft gij met vertrouwen 
   en 't schijnt soms in de nacht,     naar God zien in de nacht; 
   alsof geen licht zal dagen,      dan doet Hij u aanschouwen 
   alsof geen troost u wacht,      wat gij het minst verwacht. 
   als u de angst doet beven      Eens zal Hij u bevrijden 
   dat God u niet meer kent,      ook van de zwaarste last, 
   dat Hij zich van uw leven      houd moedig bij het strijden 
   voorgoed heeft afgewend.      aan zijn beloften vast. 
  
Lezen: Spreuken 16:9;  19:21;  20:24 en Romeinen 8:24-29 
  
Zingen: NLB 905: 1, 3 en 4  
  

1 Wie zich door God alleen laat leiden,  3 Laat dan uw stilte ook uw kracht zijn 
   enkel van Hem zijn heil verwacht,      en leef uw leven opgewekt. 
   weet Hem nabij, ook in de tijden      Laat Gods genade u genoeg zijn, 
   die dreigend zwart zijn als de nacht.     die voor u uit zijn sporen trekt. 
   Want wie op God alleen vertrouwt,    Hij is het zelf die ons voorziet; 
   heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.     wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.  
  
4 Zing maar en bid en ga Gods wegen,  
   doe wat uw hand vindt om te doen.  
   Weet dat de hemel zelf u zegent,  
   u brengt naar weiden fris en groen.  
   Wie zich op God alleen verlaat, 
   weet dat Hij altijd met ons gaat.  
  
Verkondiging     Orgelspel 
  
Zingen: NLB 650:1, 2, 3, 4 en 7    
  
1 De aarde is vervuld      2 Gods goedheid is te groot 
   van goedertierenheid,            voor het geluk alleen, 
   van goddelijk geduld      zij gaat in alle nood 
   en goddelijk beleid.             door heel het leven heen. 
  
3 Zij daalt als vruchtbaar zaad     4 Omdat zij niet vergeet 
   tot in de groeve af               wie godverlaten zijn: 
   omdat zij niet verlaat       de wereld hemelsbreed 
   wie toeven in het graf.             zal goede aarde zijn. 
  
7 Al gij die God bemint 
   en op zijn goedheid wacht, 
   de oogst ruist in de wind 
   als psalmen in de nacht. 
  
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader 
  
Collecte (1e: Diaconie / 2e: PKN - missionair werk) 
  



Zingen: U zij de glorie (EL  132: 2 en 3) 
  

2 Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!  3 Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.     die mij heeft genezen, die mij vrede geeft? 
Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind,    In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot, 
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'      niets heb ik te vrezen in leven en dood. 
U zij de glorie, opgestane Heer!      U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer.      U zij de victorie, nu en immermeer. 
  
Zegen       Gemeente zingt: Amen, amen 
 
 
Na de dienst is er de gelegenheid koffie/thee te drinken in d’Zeihuuvzaal. Iedereen van harte welkom. 
  
 
 


