
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.  
  

Een bedevaartslied. Ik hef op naar de bergen mijn ogen: vanwaar zal mij komen de hulp? De hulp 
komt mij van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde.                                                 Psalm 121: 1,2  

 
Deze psalm is ingebracht door mevr. Leny Bodewitz (leny.bodewitz@gmail.com). Gelegenheid tot 
gesprek komende woensdag van 9.30 tot 10.30, op het spreekuur van ds. Janneke de Valk-Boerma in 
Ichthus.  
  

Luiden van de klok  Stilte 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 317: 1 
  

1 Grote God, Gij hebt het zwijgen 
   met uw eigen, 
   met uw lieve stem verstoord. 
   Maak de weg tot U begaanbaar, 
   wees verstaanbaar; 
   spreek Heer, uw gemeente hoort. 
  

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: O God, keer U om naar ons toe 
 G: Wees hier aanwezig, licht in ons midden 
V: Voor heel uw schepping roepen wij 
 G: Wees hier aanwezig 
V: voor uw mensen overal ter wereld 
 G:  Wees onze God 
V: in deze stad 
 G: Wees onze vrede 
V: In onze huizen 
 G: Geef ons vrede 
V: In ons zwijgen en onze stilte 
 G: Wees hart dat ons draagt en stem die ons vraagt 
V: In ons horen van uw stem, in het luisteren naar uw boodschap 
 G: Wees hier aanwezig, licht in ons midden. Amen. 
  



Zingen: NLB 317:  2 en 3 
  

  2 Heer, uw boodschap staat geschreven,   3 Roep ons uit de doodse dalen 
   ons ten leven,         waar wij dwalen, 
   maak uw schrift het levend woord.      door een vreemde stem bekoord. 
   Zie het boek van uw behagen       Breng ons naar de heilge stede 
   opgeslagen;          van uw vrede. 
   spreek Heer, uw gemeente hoort.     Spreek Heer, uw gemeente hoort.    
 

(gemeente gaat zitten) 
  

Inleiding op de dienst 
  

Zingen:  U roept ons samen (meezingen met de beamer) 
  

U roept ons samen als kerk van de Heer, 
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zicht thuis! 
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij…  
  

Gebed   
  

Luisteren: bijbelliedje 
  

Lezen: Psalm 121: 3-8 en Romeinen 1: 1-7 (BGT) 
  

Preek 
  

Luisteren: Ik wens jou (Trinity) 
  

Ik wens jou een dak boven je hoofd  
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood  
dat je rustig slapen kunt, de hele nacht  
dat de liefde van je leven op je wacht  
 

Ik wens jou genoeg om door te gaan  
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan  
ik wens jou -volle dagen toe - en vrije tijd  
met kinderen om je heen, tot aan het eind  
 

 



een muur voor de wind  en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou  
 

‘k wens jou vrede toe om wie je bent  
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent  
dat de liefde aan je hart vervulling geeft  
in elk van de seizoenen dat je leeft  
een muur voor de wind en een vuur voor de kou  
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou  
 
Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats  
in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang  
in het donker loop ik naast je als een trouwe engel  
ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang  
  
Zingen: NLB 313: 1 en 4 

  

1 Een rijke schat van wijsheid  4 Maar wie op 't woord vertrouwen 
   schonk God ons in zijn woord.     dat uitging uit Gods mond, 
   Hebt moed, gij die op reis zijt,     die kunnen veilig bouwen, 
   want daarmee kunt gij voort.     hun huis heeft vaste grond. 
   Gods woord is ons een licht,     Des Heren woord maakt vrij 
   en elk die in vertrouwen     van dienst aan vreemde machten; 
   daarnaar zijn leven richt,      in 't woord herkennen wij 
   die zal erin aanschouwen      zijn plannen en gedachten. 
   des Heren aangezicht.      Het rijk is ons nabij! 
  

Gebed 
  

Collecte  (1e: NBG Bijbelzondag / 2e: PGE)   
We vragen uw hulp bij het vertalen en verspreiden van de Bijbel wereldwijd. Syrië is een land dat 
verscheurt is door de oorlog. De Bijbel is daarom een lichtpunt in leven van vele christenen die daar 
wonen.  
 

Zingen: Wij leven van verwondering  (melodie: Gz 466) 

  

1 Wij leven van verwondering,   2 Wij leven dwars door vragen heen, 
   en uit een diep vermoeden,     met tere zekerheden, 
   dat in en om ons leven heen,      dat ondanks voor- en tegenspraak, 
   een hand ons wil behoeden,      hier kwetsbaar wordt beleden, 
   dat er een hart is dat ons draagt,      dat er een hand is die ons draagt, 
   dat er een stem is die ons vraagt,     dat er een stem is die ons vraagt, 
   dat God ons leidt ten goede     dat God deelt in ons heden. 
  
3 Wij leven het mysterie uit,  
   de waarheid ongemeten, 
   dat al ons denken bovenuit,  
   in ons een heel diep weten, 
   weet dat een hand ons leven draagt,     
   dat er een stem is die ons vraagt, 
   die ons een God wil heten. 



  
Luisteren: Peace be with you (Adrian Snell) 
  

Overvloedig geef ik u; zoals de Vader mij zond, zo zend Ik u. 
Ga en deel mijn liefde uit;  vrede zij u. 
Overvloedig geef ik u; zoals de Vader mij zond, zo zend Ik u. 
Ga en deel mijn liefde uit; vrede zij u. 
  
Zegen     Zingen:  Amen, amen. 
  

  
Zingen: Iona II, 31 
  

1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 
   Moge God je behoeden, leef met zijn liefde. 
   Vrede wens ik je toe. 
  
2 Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
   Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
   Zegen wens ik je toe. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

  

 


