
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 is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.  
  

Jezus zei tegen Simon Petrus: „Wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. “’ En nadat Simon en 
zijn metgezellen de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.  
  

Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 275: 1, 2 en 3 
  

 1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
   en hoe onzegbaar ons nabij.     niet hoog en breed van ons vandaan. 
   Gij zijt gestadig met ons bezig      Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
   onder uw vleugels rusten wij.      dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
  
 3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
   en niemand heeft U ooit gezien. 
   Maar wij vermoeden en geloven 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
    En met uw geest.                                        
  
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 Eeuwige 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die altijd trouw blijft 
 G: en nooit los laat één werk van zijn handen.  
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
 G: Amen        
  
Zingen: NLB 275: 4 en 5 
  

4 Gij zijt in alles diep verscholen  5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
   in al wat leeft en zich ontvouwt.     waar ook ter wereld mensen zijn. 
   Maar in de mensen wilt Gij wonen    Blijf zo genadig met ons bezig, 
   met hart en ziel aan ons getrouwd.   tot wij in U volkomen zijn.   
 

(gemeente gaat zitten) 
  
Welkom en inleiding 
  

Gebed om Gods ontferming 
  



Zingen: NLB 103c: 1, 2 en 5 
  

1 Loof de Koning, heel mijn wezen,   2 Loof Hem als uw vaderen deden, 
   gij bestaat in zijn geduld,       eigent u zijn liefde toe, 
   want uw leven is genezen       want Hij bergt u in zijn vrede, 
   en vergeven is uw schuld.       zegenend wordt Hij niet moe. 
   Loof de Koning, loof de Koning,      Loof uw Vader, loof uw Vader, 
   tot gij Hem ontmoeten zult.      tot uw laatste adem toe. 
  
5 Engelen, zing ja en amen 
   met de Koning oog in oog! 
   Zon en maan, buigt u tezamen 
   en gij sterren hemelhoog! 
   Loof uw Schepper, loof uw Schepper, 
   loof Hem, die het al bewoog! 
  

Lezen: Genesis 28: 10 - 19 en Romeinen 8: 31 - 39     
  

Zingen: Ps 139: 1, 6 en 8  

  

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,   6 Wanneer ik mij geborgen dacht 
   dieper dan ik mijzelf ooit ken,      in 't vallend duister van de nacht, 
   kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,      werd dan de nacht niet als het licht? 
   Gij volgt mij waar ik zit of sta.      Hier lig ik voor uw aangezicht,  
   Wat mij ten diepste houdt bewogen,     o God, hoe licht is zelfs het duister, 
   't ligt alles open voor uw ogen.      de nacht een dag die blinkt van luister. 
  
8 Ik loof U die mijn schepper zijt, 
   die met uw liefde mij geleidt, 
   Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd, 
   in 't diepst der aarde opgebouwd. 
   Niets blijft er voor uw oog verborgen. 
   Ja, Gij omringt mij met uw zorgen. 
 
Overdenking      Stilte 
 
Zingen: OLB 487: 1 en 3   
  

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht  3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
   ben ik opnieuw geboren en getogen.     Gij zaait uw naam in onze diepste dromen, 
   Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,     Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt. 
   gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.     Zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
   Zo komt Hij steeds met stille overmacht     zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
   en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.    zo zult Gij uw beminden overkomen. 
  
Dankgebed en voorbede 
  
Collecte  (1e: Stichting Exodus Noord-Nederland / 2e: wijkkas)  
  



Zingen: GotZ 241: 1, 2 en 3 
  

1 Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit 2 Ga mee met ons, verberg U niet altijd, 
   naar tijd en land door U ooit aangeduid.     gun ons een flits, een teken in de tijd, 
   Leef op in ons, de mens die leven moet,     dat U nog leeft, nog steeds om mensen geeft 
   een die de toekomst heeft die leeft voorgoed.    en zonder wanhoop voor de vrede leeft. 
  
3 Ga met ons mee. Wie zijn wij zonder U? 
   Een mens gaat dood aan enkel toen en nu. 
   Licht op in ons, wees vuur en vlam van hoop, 
   houd steeds in ons de toekomst mens ten doop. 
  
Zegen       Zingen:  Amen, amen. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
 


