
Orde van dienst 
 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf.  
  
Oefenen: NLB 993: 1 Samen op de aarde   

   dat beloofde land,   
   God zal ons bewaren,  
   want Hij houdt in stand   

 
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Het is het begin van de Week van gebed voor de eenheid. Het thema is: “Zij waren buitengewoon 
vriendelijk voor ons”.  Dit thema komt uit Handelingen 27: 18 tot 28: 10. Daarin wordt verteld hoe 
vriendelijk schipbreukelingen (waaronder Paulus) op Malta werden ontvangen. Het materiaal voor 
deze viering is aangedragen door de verschillende christelijke kerken op Malta.  
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 275: 1, 2 en 3    
  

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig  2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
   en hoe onzegbaar ons nabij.      niet hoog en breed van ons vandaan. 
   Gij zijt gestadig met ons bezig      Gij zijt zo mens'lijk in ons midden 
   onder uw vleugels rusten wij.      dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
  
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
   en niemand heeft U ooit gezien. 
   Maar wij vermoeden en geloven 
   dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.           
 
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 trouw blijft tot in eeuwigheid  
 G: en niet loslaat het werk van zijn handen.  
V: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige  
    Geest zij met u allen. En met uw geest.  
 G: Amen                                                      (gemeente gaat zitten) 
  
Woord van wekom / inkleiding op de dienst 
  
Roepen tot de Heilige geest. Tijdens het gebed zingen we: 
  

Kom o Schepper, Heilige Geest. 

  
Kyriegebed     
  



Zingen: NLB 301e 
  

Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
  
Zingen: NLB 315: 1, 2 en 3 
  

1 Heb dank, o God van alle leven,    2 En of een mens al diep verloren 
   die zijt alleen Uzelf bekend,       en ver van U verzworven is, 
   dat Gij uw woord ons hebt gegeven,      Gij noemt zijn naam, hij is herboren, 
   uw licht en liefde ons toegewend.       vernieuwd door uw getuigenis. 
   Nu rijst uit elke nacht uw morgen,       Uw woord, dat spreekt in alle talen, 
   nu wijkt uw troost niet meer van de aard,      heeft uit het graf ons opgericht, 
   en wat voor wijzen bleef verborgen     doet ons in vrijheid ademhalen 
   werd kinderen geopenbaard.      en leven voor uw aangezicht. 
  
3 Gemeente, aan wier aardse handen 
   dit hemels woord is toevertrouwd, 
   o draag het voort naar alle landen, 
   vermenigvuldigd duizendvoud. 
   Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
   op mensengunst of -heerlijkheid? 
   't Verwaait als gras en weidebloemen.- 
   Gods woord bestaat in eeuwigheid! 
  
Gebed 
  
Zingen:  De Heer heeft ons gered uit de machtige golven 
  

Lezen: Psalm 107: 1 – 9  
  

Zingen:  De Heer heeft ons gered uit de machtige golven 
  

Lezen: Psalm 107: 25 - 32  
  

Zingen:  De Heer heeft ons gered uit de machtige golven 
  
Lezen:  Handelingen 27 : 18- 28 : 10  
  
Zingen: NLB 993: 1, 2, 3 en 4  
  

1 Samen op de aarde    2 wat Hij heeft geschapen 
   dat beloofde land,       met zijn hand, zijn woord. 
   God zal ons bewaren,      Hij zal niet verlaten 
   want Hij houdt in stand      wat Hem toebehoort. 
  
3 't Westen en het Oosten,   4 om zijn Naam te prijzen 
   voor- en nageslacht,      gaf hij zon en maan, 
   om zijn Naam te troosten      wijzen en onwijzen 
   zijn zij aangebracht;       gunt Hij het bestaan. 
  
Meditatie 
  
 



Zingen: NLB 221 : 1, 2 en 3 
  

1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
   zo als een mantel om mij heengeslagen, 
   zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
   ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
   dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
   Wil mij behoeden en op handen dragen. 
  
2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 
   waakt over mij en over al mijn gangen. 
   Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
   om, als ik val, mij telkens op te vangen. 
   Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 
   Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
  
3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
   dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
   Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
   wil alle liefde aan uw mens besteden. 
   Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft- 
   Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
  
Berichten van overlijden  Zingen: 
  

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. 
Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. 
  
Dankgebed, voorbeden en oecumenisch Onze Vader  
  
Vredegroet: Geven we elkaar een groet van vrede    
  
Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: PGE) 
  
Zingen: NLB 419: 1, 2 en 3 
  

1 Wonen overal nergens thuis,   2 Wonen overal even thuis 
   aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.     handel en wandel en huis na huis 
   Vallende sterren, de schim van de maan,    loven en bieden op waarheid en waan 
   mensen die opstaan en leven gaan,     wagen en winnen en verder gaan 
   mensen veel geluk.        mensen veel geluk. 
  
3 Wonen overal bijna thuis 
   aarde mijn hemel mijn vadershuis 
   stijgende sterren de lach van de maan 
   mensen die dromend een stem verstaan 
   mensen veel geluk. 
  

Zegen       Zingen:  Amen, amen. 
  

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


