
Orde van dienst met medewerking van het Ichthuskoor onder  

leiding van Frits Vugteveen en Louis Luitjens als trompettist 

  

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 „Laat al mijn werk gezegend zijn” (Sela) als 

voorbereiding op de dienst.  

  

Paulus schreef aan Timotheüs: God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een 

geest van kracht, liefde en bezonnenheid.                                                                 2 Timotheüs 1:6-18 
  

Luiden van de klok   
  

Stilte 
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: Ps 8: 1, 2, 3 
  

1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

   hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven - 

   machtige God, Gij die uw majesteit 

   ten hemel over ons hebt uitgebreid. 

  

2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken, 

   maar in de mond van kinderen doet Gij klinken 

   uw machtig heil, zo maakt Ge uw vijand stil 

   en doet uw haters buigen voor uw wil. 

  

3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen, 

   de maan, de duizend sterren die daar branden, 

   wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt, 

   het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt? 

  

  

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, zie ons aan met ogen vol warmte 

 G: En doe ons weer leven met hart en ziel 

V: Laat ons o Heer  uw liefde zien 

 G: En geef ons uw heil 

V: Help ons verbonden te voelen met allen die u liefhebben 

 G: en doe ons „Ja” zeggen als kind met hart en ziel. Amen. 

  



Zingen: Ps 8: 4 en 6 
  

4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven, 

   een kroon van eer en heerlijkheid gegeven, 

   Gij doet hem heersen over zee en land, 

   ja, al uw werken gaf Gij in zijn hand. 

  

6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven 

   hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven. 

   Heer, onze God, hoe vol van majesteit 

   hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.        (gemeente gaat zitten) 

  

Inleiding op de dienst 
  

Ichthuskoor zingt: Holy Lord, we glorify Thy Name  

  

Zingen met Ichthuskoor: NLB 887 (1 en 2: koor / 3: allen) 
  

1 Wees stil en weet, Ik ben uw God.  2 Ik ben het die u helen zal. 

   Wees stil, en weet, Ik ben uw God.     Ik ben het die u helen zal. 

Wees stil, en weet, Ik ben uw God.     Ik ben het die u helen zal 

  

3 Op U vertrouw ik, goede God. 

   Op U vertrouw ik, goede God. 

   Op U vertrouw ik, goede God. 

 

Gebed  afgewisseld met het zingen van NLB 833 
  

Neem mij aan zoals ik ben, 

wek in mij wie ik zal zijn, 

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 
  

Zingen met Ichthuskoor: NLB 838: (1 en 2: koor / 4: allen)  

1 O grote God die liefde zijt,   2 Maak ons volbrengers van dat woord, 

   o Vader van ons leven,       getuigen van uw vrede, 

   vervul ons hart, dat wij altijd      dan gaat wie aarzelt met ons voort, 

   ons aan uw liefde geven.       wie afdwaalt met ons mede. 

   Laat ons het zout der aarde zijn,          Laat ons getrouw de weg begaan 

   het licht der wereld, klaar en rein.      tot allen die ons verre staan  

   Laat ons uw woord bewaren,     en laat ons zonder vrezen 

   uw waarheid openbaren.      de minste willen wezen. 
  

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. 
  

Lezen: Marcus 10: 13-16  
  

Zingen: Woord, dat zich richt op mijn hart: 1, 2, 3 en 4 (melodie Gz 325) 
  

1 Woord, dat zich richt op mijn hart,        2 Verten, zo breed en zo diep, 

   stem, die mij aanspreekt tot leven,           weg, om zich langs te begeven, 

   klank, zo vertrouwd, maar zo nieuw              licht, dat de ogen ontsluit  

   open mij Gods perspectief.               leer mij uw waarheid te zien. 
  

3 Naam, die ik fluisterend noem,         4 Adem, die oplucht en draagt, 

   raadsel, met mij zo verweven,            geest, die bezielt en doet leven, 

   God van zo ver ons nabij              kracht, die in zwakheid gelooft  

   Spreek  tot het hier en nu.                     wees onder ons, vuur ons aan.  

Preek 

  

Zingen: NLB 978: 1 en 4 

  

1 Aan U behoort, o Heer der heren,     4 Laat dan mijn hart U toebehoren 

   de aarde met haar wel en wee,         en laat mij door de wereld gaan 

   de steile bergen, koele meren,         met open ogen, open oren 

   het vaste land, d'onzeekre zee.         om al uw tekens te verstaan. 

   Van U getuigen dag en nacht.         Dan is het aardse leven goed, 

   Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.         omdat de hemel mij begroet. 

  

Collecte  (1e: PKN Kerk en Israël / 2e: PGE)   
  

Zingen: NLB 970: 1, 3 en 4 

  

1 Vlammen zijn er vele, één is het licht, 3 Gaven schonk Hij vele, één is de Geest, 

   licht van Jezus Christus,      Geest van Jezus Christus, 

   vlammen zijn er vele, één is het licht    gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  

   wij zijn één in Christus.      wij zijn één in Christus. 

  

4 Velen mogen dienen als onze Heer, 

   Hij wast onze voeten,  

   velen mogen dienen als onze Heer, 

   wij zijn één in Christus. 
  

Afscheid aftredende ambtsdragers 

  

Bevestiging nieuwe ambtsdrager 

  

Vraag aan de gemeente 
  

Ichthuskoor zingt:  The Lord bless you and keep you 

 

Gebed, afgesloten door Ichthuskoor met: The Lord’s Prayer 



  

Zingen met Ichthuskoor: NLB 416  (1, 2, 3: koor / 4: allen) 
  

1 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

  jou nabij op al je wegen 

  met zijn raad en troost en zegen. 

  Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

2 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

   bij gevaar, in bange tijden, 

   over jou zijn vleugels spreiden. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

3 Ga met God en Hij zal met je zijn: 

   in zijn liefde je bewaren, 

   in de dood je leven sparen. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

4 Ga met God en Hij zal met je zijn, 

   tot wij weer elkaar ontmoeten, 

   in zijn naam elkaar begroeten. 

   Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  

Zegen     Zingen:  Amen, amen. 
  

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

 

  


