
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.  
  
Iemand zei tegen Jezus: „Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.” Jezus zei tegen hem: “De vossen 
hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste 
leggen.”     Lucas 9:57-62 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 71: 1 en 2 
  

1 Heer, laat mij schuilen in uw hoede,  2 Wees mij een burcht, waarheen ik vluchten, 
   begeef mij niet, o God,       waarin ik nacht en dag 
   maak nimmer mij ten spot.       mij veilig bergen mag. 
   Leid in uw trouw mijn weg ten goede,    Mijn Rots, bij U is niets te duchten, 
   verleen mij uw nabijheid       Gij hebt in al mijn noden 
   en stel mij in de vrijheid.       redding en heil geboden. 
  
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) 
  
Ïnleiding 
  
Gebed om de Heilige Geest met 3x zingen NLB 367b 
Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 
  
Zingen (glorialied): NLB 303: 1, 2 en 3 
  

1 Zonne en maan, water en wind,   2 Jezus, Gods Zoon, leefde en stierf 
  de bloem en het kind schiep onze God.    voor allen, voor ons. Hij leeft vandaag 
  Hemel en aard' heeft hij gemaakt.     hier onder ons, hier onder ons. 
  Schepper, wij willen U danken.     Jezus, wij willen U danken. 
  Schepper wij danken U.      Jezus, wij danken U. 
  Schepper wij prijzen U.      Jezus, wij prijzen U. 
  Schepper, wij zingen uw heilige naam.    Jezus, wij zingen uw heilige naam. 
  



3 Geest die ons troost, levend nabij,  
  genezing en vuur. Adem van God, 
  kracht onderweg dag in dag uit. 
  Trooster, wij willen U danken 
  Trooster, wij danken U. 
  Trooster, wij prijzen U. 
  Trooster, wij zingen uw heilige naam. 
  
Lezen: Leviticus 23:15-17 en22 
 
Zingen: NLB 672: 7 
  

7 Wie 's Heren Geest bezielt, 
   wie 's Heren woord doet zingen, 
   wie met ons vieren wil 
   het feest der eerstelingen, 
   die stemme met ons in 
   en prijze Gods verbond 
   dat Hij vandaag vernieuwt 
   en elke morgenstond. 
  
Lezen: Kolossenzen 3:1-10 
  
Zingen: NLB 838 : 1,3 en 4 
  

1 O grote God die liefde zijt,    3 Leer ons het goddelijk beleid 
   o Vader van ons leven,       der liefde te beamen, 
   vervul ons hart, dat wij altijd      opdat wij niet door onze strijd 
   ons aan uw liefde geven.       uw goede trouw beschamen. 
   Laat ons het zout der aarde zijn,     Leg ons de woorden in de mond 
   het licht der wereld, klaar en rein.      die weer herstellen uw verbond. 
   Laat ons uw woord bewaren,      Spreek zelf door onze daden 
   uw waarheid openbaren.       van vrede en genade. 
  
4 Wij danken U, o liefde groot, 
   dat Christus is gekomen. 
   Wij hebben in zijn stervensnood 
   uw diepste woord vernomen. 
   Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
   en het wordt overal volbracht 
   waar liefde wordt gegeven, 
   wij uit uw liefde leven. 
  
Overdenking      Meditatieve pianomuziek 
  



Zingen: NLB 886: 1 
  

1 Abba, Vader, U alleen, 
   U behoor ik toe. 
   U alleen doorgrondt mijn hart, 
   U behoort het toe. 
   Laat mijn hart steeds vurig zijn. 
   U laat nooit alleen. 
   Abba, Vader, U alleen, 
   U behoor ik toe. 
  
Dankgebed en voorbeden 
  
Collecte  (1e: diaconie / 2e: PKN - JOP)  
  
Zingen: ELB 270: 1 
  
1 Ga nu heen in vrede,  
   ga en maak het waar. 
   Wat wij hier beleden  
   samen met elkaar. 
   Aan uw daag’lijks leven,   
   uw gezin, uw werk. 
   Wilt u daaraan geven,  
   daar bent u Gods kerk. 
   Ga nu heen in vrede,   
  ga en maak het waar. 
  
Zegen     Zingen:  Amen, amen. 
  
Zingen: NLB 425 
  

Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis 
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,   
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade   
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,   
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 


