
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: Laat de kinderen bij me komen, want het koninkrijk van God  
behoort toe aan wie is zoals zij.                           Marcus 10:2-16 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Psalm 71: 1 
  

1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede, 
   begeef mij niet, o God, 
   maak nimmer mij ten spot. 
   Leid in uw trouw mijn weg ten goede, 
   verleen mij uw nabijheid 
   en stel mij in de vrijheid. 
  
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 loslaat 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: Psalm 71: 2 
 

2 Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 
   waarin ik nacht en dag 
   mij veilig bergen mag. 
   Mijn Rots, bij U is niets te duchten, 
   Gij hebt in al mijn noden 
   redding en heil geboden.   (gemeente gaat zitten) 
  
De 10 woorden 
 
Zingen: Psalm 71: 14 
  

14 Ja, mijn verloste hart zal juichen 
   en met mijn lippen saam 
   verheffen 's Heren naam. 
   Mijn tong zal van uw trouw getuigen, 
   mijn lied zal hen beschamen 
   die mijn verderf beramen. 
  

Schuldbelijdenis 



 
Zingen: NLB 935:1 
  

1 Je hoeft niet bang te zijn 
   al gaat de storm tekeer. 
   Leg maar gewoon je hand  
   in die van onze Heer. 
  

Genadeverkondiging 
 
Zingen: Gezang 935: 2 en 3 
  

2 Je hoeft niet bang te zijn   3 Je hoeft niet bang te zijn, 
   als oorlog komt of pijn.      al gaan de lichten uit. 
   De Heer zal als een muur      God is er en Hij blijft, 
   rondom je leven zijn.      als jij je ogen sluit. 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Lezen: Genesis 13:1-13 en Hebreeën 2:1-4  
  
Zingen: NLB 314: 1 en 2 
  

1 Here Jezus, om uw woord          2 Ons gevoel en ons verstand 
   zijn wij hier bijeen gekomen.   zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
   Laat in 't hart dat naar U hoort   als uw Geest de nacht niet bant, 
   uw genade binnenstromen.   ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
   Heilig ons, dat wij U geven    't Goede denken, doen en dichten 
   hart en ziel en heel ons leven.    moet Gij zelf in ons verrichten. 
  

Overdenking 
  

Zingen: NLB 802: 1 en 4 (melodie: volkslied van Israël „HaTikvah”) 
 

1 Door de wereld gaat een woord 
   en het drijft de mensen voort: 
   „Breek uw tent op, ga op reis 
   naar het land dat Ik u wijs.”  Refrein: 
        Here God, wij zijn vervreemden 
     door te luist'ren naar uw stem. 
     Breng ons saam met uw ontheemden 
     naar het nieuw Jeruzalem. 
  
4 Door de wereld klinkt een lied 
   tegen angsten en verdriet, 
   tegen onrecht, tegen dwang 
   richten pelgrims hun gezang. Refrein 
  
Voorbeden en Onze Vader 
 
Inzameling van de gaven (1e PKN: Kerk en Israël / 2e wijkkas) 
  
 



Zingen (slotlied): NLB 418: 1 en 2 
 

1 God, schenk ons de kracht  2 Niemand kan alleen, 
   dicht bij U te blijven,     Heer, uw zegen dragen; 
   dan zal ons geen macht     zegen drijft ons heen 
   uit elkander drijven.     naar wie vrede vragen. 
   Zijn wij in U een,      Wat Gij schenkt wordt meer 
   samen op uw wegen     naar gelang wij delen, 
   dan wordt ons tot zegen     horen, helpen, helen, 
   lachen en geween.      vruchtbaar in de Heer. 
 
Zegen Zingen: NLB 418: 4   4 God, schenk ons de kracht 
        dicht bij U te blijven, 
        dan zal ons geen macht 
        uit elkander drijven. 
        Zijn wij in U een, 
        samen op uw wegen 
        dan wordt ons tot zegen 
        lachen en geween. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

 


