
Orde van dienst 
 
U kunt voor de dienst naar voren gaan en een kaarsje aansteken in de wereldbol voor iets of iemand 
of uzelf.  
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Luiden van de klok   
  
Stilte 
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen: NLB 215: 1, 3 en 4    
  

1 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan,  3 Al wat geliefd is en vertrouwd, 
   die u Gods liefde doet verstaan      het wordt voor wie Gods licht aanschouwt 
   als nieuw, nu gij door slaap en nacht     met glans en heerlijkheid verguld, 
   weer 't leven vindt, verstand en kracht.     want het bestaat in Gods geduld. 
  
4 Wie van zich afziet naar God toe, 
   loopt in het licht en wordt niet moe. 
   Het schijnsel van de hemel gaat 
   over de dag van vroeg tot laat. 
  
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 naar ons toe. 
 G: Wees hier aanwezig, licht in ons midden. 
V: Voor heel uw schepping roepen wij, 
 G: wees hier aanwezig. 
V: Voor dag en nacht, 
 G:  wees onze God. 
V: In deze stad, 
 G: wees onze vrede. 
V: In onze huizen, 
 G: Geef ons vrede. 
V: In onze harten, 
 G: wees het fundament in onze  schatkamer  
V: Voor iedereen hier aanwezig, jong en oud, 
 G: wees hier aanwezig als  licht in ons midden. Amen. 
  
Zingen: NLB 215: 5 en 7  
  

5 Houd dan de hemel in het oog,   7 Maak in uw liefde ons, Heer, bereid 
   maar hef uw hart niet al te hoog;      voor licht en vreed' in eeuwigheid! 
   op aarde hier, op aarde thans      En dat ons leven iedre dag 
   ziet gij een bovenaardse glans.      als ons gebed U loven mag.   
    (gemeente gaat zitten) 



Inleiding op de dienst 
  

Gebed, afgewisseld door 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: Hier zijn mijn beide handen: 1 en 2 (melodie ELB. 235) 
  

1 Hier zijn mijn beide handen,   2 Ik ken het grote duister, 
   mijn hart en ziel.        de harde strijd. 
   Bij Jou kon ik belanden       Weet dat ik naar Je luister. 
   nadat ik viel.         Ik ben bevrijd. 
   Met Jou vind ik vertrouwen      Mijn ogen zijn weer open. 
   en eerlijkheid.        ´k Ben niet meer blind. 
   Zo leer ik weer te bouwen       Ik durf weer met Je hopen 
   op tederheid.        op wat ons bindt. 
  
Lezen: Jeremia 7: 1-10 en Lucas 6: 39-49 
  
Zingen: NLB 1001: 1, 2 en 3 
  

1 De wijze woorden en het  groot vertoon,  2 Zijn woord wil deze wereld omgekeerd: 
   de goede sier van goede werken,      dat lachen zullen zij die wenen, 
   de ijdelheden op hun pauwentroon,     dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, 
   de luchtkastelen van de sterken:      dat dorst en honger zijn verdwenen - 
   al wat hoog staat aangeschreven      de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn, 
   zal Gods woord niet overleven;      die geen vader was, zal vader zijn;  
   Hij wiens kracht in onze zwakheid woont     mensen zullen and're mensen zijn, 
   beschaamt de ogen van de sterken.     de bierkaai wordt een stad van vrede. 
  
3 Wie denken durft, dat deze droom het houdt, 
   een vlam die kwijnt maar niet zal doven, 
   wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, 
   al komt de onderste steen boven: 
   die zal kreunen onder zorgen, 
   die zal vechten in 't verborgen, 
   die zal waken tot de morgen dauwt - 
   die zal zijn ogen niet geloven. 
  
Preek       Meditatief orgelspel   
  
Zingen: NLB 838 : 1, 2 en 4 
  

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. 
  
Gebeden 
 
Verhaal Mirte Kajim over haar tijd in Zambia met World Servants 
  
Inzameling van de gaven (1e: diaconie / 2e: PKN JOP) 
  

Zingen: Hemelhoog  472: 1 en 2 
  

1 Ga nu heen in vrede,     2 Ga nu heen in vrede,  
   ga en maak het waar.      ga en maak het waar, 
   Wat wij hier beleden        wat wij hier beleden  
   samen met elkaar.       samen met elkaar. 
   Aan uw daag’lijks leven,       Neem van hieruit vrede,  
   uw gezin, uw werk.       vrede mee naar huis, 
   Wilt u daaraan geven,       dan is vanaf heden  
   daar bent u Gods kerk.      Christus bij u thuis. 
   Ga nu heen in vrede,       Ga nu heen in vrede,  
   ga en maak het waar.      ga en maak het waar. 
    
Zegen      Zingen:  Amen, amen. 
  
Zingen: Iona II, 31: 1 en 2 
  

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). 
  

  

 


