
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.  
  
Elke stilte kent zijn zingen,  zoekt een woord en melodie,  
ieder duister wacht een morgen in dat licht is alles nieuw.   (NLB 982: 2) 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 103: 1 
  

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren, 
   laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
   vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid, 
   gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
   die u geneest, die uit het graf uw leven 
   verlost en kroont met goedertierenheid. 
       
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 het 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: Ps 103: 5 
  

5 Zoals een vader liefdevol zijn armen 
   slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
   God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
   Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
   Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
   slechts leven op de adem van zijn stem.      (gemeente gaat zitten) 
  
Vermaning   Zingen: Ps 103: 9 
  

    9 Laat heel het machtig koninkrijk des Heren 
       zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
       Kom allen tot de lof des Heren saam. 
       Lof zij de Heer in hemel en op aarde, 
       die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
       en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
  
 



Schuldbelijdenis  Zingen: NLB 654: 5 
  

    5 Heer Jezus, die ons hebt bezocht, 
       Gij Opgang uit den hoge, 
       die onze ziel hebt vrijgekocht, 
       dat zij U dienen moge,- 
       Gij herder die 't verloorne zoekt, 
       de hemel heeft ons niet vervloekt: 
       God is om ons bewogen. 
  
Genadeverkondiging Zingen: NLB 654: 4 en 6 
  

    4 Maar God heeft naar ons omgezien! 
       Wij, in de nacht verdwaalden,- 
       hoe zou het ons vergaan, indien 
       Hij ons niet achterhaalde, 
       indien niet in de duisternis 
       het licht dat Jezus Christus is 
       gelijk de morgen straalde. 
  

6 Zing dan de Heer, stemt allen in 
   met ons die God lof geven: 
   Hij schiep ons voor een nieuw begin, 
   hoeveel wij ook misdreven. 
   Hij riep ons uit de nacht in 't licht 
   van zijn genadig aangezicht. 
   In Christus is ons leven! 

  
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
  
Lezen: 2 Koningen 18: 1 - 6, 2 Koningen 21: 1 - 6 en Mattheus 4: 20 - 22     
  
Zingen: NLB 793: 1 en 3  
  

1 Bron van liefde, licht en Ieven,   3 Bron van liefde, licht en leven, 
   voor elkaar zijn wij gemaakt,       laat uw vreugde in ons zijn; 
   door uw hand elkaar gegeven,      is de blijdschap weggebleven, 
   door uw vinger aangeraakt.      liefde maakt van water wijn. 
   Laat ons op uw toekomst hopen,      Dat wij dan elkaar beminnen 
   gaandeweg U tegemoet;       zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
   dat wij samen lachend lopen      niets kan liefde overwinnen 
   in uw grote bruiloftsstoet.       liefde heeft de eeuwigheid.  
 
Overdenking     
  



Zingen: NLB 903: 1 en 5   
  

1 Zou ik niet van harte zingen  5 Al mijn zorgen zijn zijn zorgen, 
   Hem die zozeer mij verblijdt?     en zo slaap ik rustig in, 
   Want ik zie in alle dingen      dat ik elke nieuwe morgen 
   niets dan zijn genegenheid.      opgewekt mijn werk begin. 
   Is de hartslag van het leven      Ach, in angst en in ellende 
   niet de liefde van de Heer?      zou ik leven, als ik niet 
   Liefde draagt hen meer en meer,      wist, dat God de Heer mij ziet, 
   die in dienst van Hem zich geven.      als ik God, mijn God niet kende. 
   Alle dingen hebben tijd,      Alle dingen hebben tijd, 
   maar Gods liefde eeuwigheid.     maar Gods liefde eeuwigheid.  
  
Voorbeden en Onze Vader 
  
Collecte  (1e: diaconie / 2e: PKN)  
  
Zingen: NLB 982: 1, 2 en 3 
  

1 In de bloembol is de krokus 
   in de pit de appelboom, 
   in de pop huist een belofte: 
   vlinders fladderen straks rond. 
   In de koude van de winter 
   groeit de lente ondergronds, 
   nog verborgen tot het uitkomt, 
   God ziet naar de schepping om. 
  
 2 Elke stilte kent zijn zingen,   3 In ons einde is de aanvang, 
   zoekt een woord en melodie,      in de tijd oneindigheid, 
   ieder duister wacht een morgen      in de twijfel ligt geloven, 
   in dat licht is alles nieuw.      in ons leven eeuwigheid, 
   Het verleden bergt de toekomst,      in de dood het nieuwe leven,  
   wat die brengt, je weet het niet,      overwonnen alle strijd, 
   nog verborgen tot het uitkomt,      nog verborgen tot het uitkomt,  
   God alleen herschept en ziet.     God alleen herkent die tijd. 
  
Zegen      Zingen:  Amen, amen. 
  
Zingen: NLB 634: 1 
  

1 U zij de glorie, opgestane Heer, 
   U zij de victorie, U zij alle eer! 
   Alle menselijk lijden hebt Gij ondergaan 
   om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
   U zij de glorie, opgestane Heer,  
   U zij de victorie, U zij alle eer! 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

  

 


