
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.  
  

Toen vroeg de Heer aan Elia: Wat doe je hier? (1 Koningen 19: 9) 
  
Luiden van de klok   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op  
  

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                      (gemeente gaat zitten) 
  

Zingen: NLB 848: 1, 2, 3, 4 en 5 
  

1 Al wat een mens te kennen zoekt   2 Geen mensenoog heeft dat gezien, 
   aan waarheid en aan zin:       geen oor heeft het gehoord; 
   het ligt verhuld in uw geheim      het wordt ternauwernood vermoed 
   dat eind is en begin.        en aarzelend verwoord. 
 
3 De mens die naar uw wijsheid zoekt,  4 Als wij uw sporen bijster zijn, 
   van harte, met verstand -       Heer, geef ons denken moed; 
   doet Gij uw wereld ondergaan      leer ons te luisteren naar de Geest 
   als maaksel van uw hand.      die doven horen doet. 
  
5 Eer aan de Vader, Zoon en Geest, 
   aan de drie-ene macht: 
   geheim dat aan de oorsprong staat 
  en in het eind ons wacht. 
  
Welkom 
  
Zingen: NLB 967: 1, 6 en 7 
  

1 Zonne der gerechtigheid,   6 Laat ons zo uw heerlijkheid 
   ga ons op in deze tijd,      zien in deze donkere tijd, 
   opdat al wat leeft de dag      opdat wij nu en voortaan 
   in uw kerk aanschouwen mag.     trouw U ter beschikking staan. 
   Erbarm U, Heer.       Erbarm U, Heer. 
  



7 Alle eer en macht en kracht 
   worde, Heer, U toegebracht; 
   heel de mensheid stemme saam 
   in de drieklank van uw naam. 
   Erbarm U, Heer. 
  
Gebed 
  
Lezen: 1 Koningen 19: 1 - 18    
  
  
Zingen: NLB 442: 1 en 2  
  

1 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.   2 Vervul, o Heiland, het verlangen, 
   Verlos mij van mijn bange pijn!      waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
   Zie, heel mijn hart staat voor U open     Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
   en wil, o Heer, uw tempel zijn.      mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
   O Gij, wien aarde en hemel zingen,     Blijf in uw liefde mij bewaren, 
   verkwik mij met uw heilige gloed.      waar om mij heen de wereld woedt. 
   Kom met uw zachte glans doordringen,     O, mocht ik uwe troost ervaren: 
   o zon van liefde, mijn gemoed!      doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
  
Preek     
  
Zingen: NLB 213: 1 en 5   
  

1 Morgenglans der eeuwigheid,      5 Overstroom ons met uw licht, 
   licht aan 't eeuwig Licht onttogen,           klare Zon van trouw en goedheid. 
   stel ons deze ochtendtijd         Treed niet met ons in 't gericht, 
   uwe heerlijkheid voor ogen,          maar verblijd ons met de zoetheid 
   en verdrijf door uwe macht         van des hemels zaligheid 
   onze nacht!         voor altijd. 
  
Dienst van gebeden 
 
Collecte  (1e: diaconie / 2e: PGE)  
  

Zingen: NLB 939: 1 en 2 
  

1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht,  2 U werd een mens, U daalde neer  
   stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.      in onze pijn en schuld en strijd. 
   Door golven heen, door storm en nacht     U droeg de last, verrezen Heer 
   leid mij uw hand. U blijft nabij.      die ons van elke vloek bevrijdt: 
   Uw vrede diep, uw liefde groot      U sloeg de zonden aan het kruis 
   verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.     en brengt ons bij de Vader thuis; 
   Mijn vaste rots, mijn fundament,       want door uw bloed, uw levenskracht 
   U bent de grond waarop ik sta.       komen wij vrij voor God te staan. 
  

Zegen       Zingen:  Amen, amen. 
  

Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 


