
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.  
  
Oefenen: NLB 277 en NLB 934 
  
Als de kerkenraad binnen is luisteren we in stilte naar muziek als voorbereiding op de dienst.  
  
Psalmproject: NLB 13A 
1 Hoe lang, Heer, zult gij mij blijven vergeten, 
   hoe lang nog verbergen uw aanschijn voor mij? 
 

 refrein allen: 
 Zelf kan ik slechts op uw genade vertrouwen 
 tot mijn hart de vreugde hervindt om uw heil. 
  

2 Zie mij, geef mij uw antwoord, Heer, gij zijt toch mijn God.    Refrein 
  

3 Wil gij verlichten mijn ogen, dat ik niet inslaap ten dode.       Refrein  
  

Luiden van de klok 
  

Stilte   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op. Zingen: NLB 221: 1 en 2   
  

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. 
  
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: Licht dat leven geeft aan mens en wereld 
 G: Wees hier aanwezig 
V: Stem die roept: doe recht aan wie lijden en niet leven 



 G:  Wees hier aanwezig 
V: Kracht tot bevrijding voor wie niet gezien worden 
 G: Wees hier aanwezig 
V: Vuur van verlangen naar recht en vrede 
 G: Wees hier aanwezig 
V: Gij die genoemd wordt: Licht, Stem, Kracht, Vuur,  
     wiens Naam is: Ik zal er zijn! 
 G: Wees hier aanwezig. Amen  
  
Zingen: NLB 221: 3 
  

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.    
  

   (gemeente gaat zitten) 
  
Inleiding op de dienst 
  
Gebed, afgewisseld met zingen: NLB 277 
  

Die ons voor het licht gemaakt hebt / dat wij leven: 
spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam / Ik zal er zijn. 
  
Zingen: NLB 538: 2, 3 en 1  
  

2 Een mens te zijn op aarde    3 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd,        in deze wereldtijd, 
   is komen uit het water       dat is de dood aanvaarden, 
   en staan in de woestijn,       de vrede en de strijd, 
   geen god onder de goden,       de dagen en de nachten, 
   geen engel en geen dier,       de honger en de dorst, 
   een levende, een dode,        de vragen en de angsten, 
   een mens in wind en vuur.       de kommer en de koorts. 
   
1 Een mens te zijn op aarde 
   in deze wereldtijd, 
   is leven van genade 
   buiten de eeuwigheid, 
   is leven van de woorden 
   die opgeschreven staan 
   en net als Jezus worden 
  die 't ons heeft voorgedaan. 
  
Lezen: Exodus 3: 1-18 
  



Zingen: NLB 934: 1, 2 en 3 
 

1 Ik ben voor jou een nieuwe naam.  2 Ik ben er als het leven lacht. 
   Ik ben je God en hiervandaan     Ik ben er voor je in de nacht. 
   ga ik als je schaduw met je mee     Ik ben er in je hoogste lied. 
   door de woestijn en door de zee.     Ik ben er als je 't niet meer ziet. 
 
3 Ik ben de weg waarop je gaat. 
   Ik ben er zelfs ten einde raad. 
   Ik ben gegeven als je brood. 
   Ik ben in leven en in dood  
   je vriend. 
 
Preek 
  
Zingen:   (melodie: NLB 650)  
1 (allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (vrouwen), 5 (mannen), 6 (allen) 
  
  
  

1 God heeft zijn naam gezegd   2 Geloof Hem op zijn woord, 
   - Ik zal er zijn voor jou -       Hij spant zich voor je in, 
   Hij gaat met je op weg,       Hij trekt je in zijn spoor, 
   Hij blijft je eeuwig trouw.       bemint je als zijn kind. 
  
3 God heeft zijn naam gezegd,   4 Een bondgenoot is God 
   wij weten wie Hij is,        voor wie geen leven heeft, 
   je komt weer tot je recht,       Hij zal er zijn voor ons 
   Hij maakt geschiedenis.       als deernis ons beweegt. 
  

5 De schepping is in nood,    6 God heeft zijn naam gezegd, 
   God brengt ons aan het licht,      wij nemen Hem ter hand, 
   Hij stelt op ons zijn hoop,       wij gaan met God op weg. 
   zalig wie vrede sticht.       Hij staat aan onze kant. 
  

Gebeden 
  

Verhaal Stichting naar School in Haïti 
  

Inzameling van de gaven  (1e: KiA voorjaarszending / 2e: PGE) 
  

Zingen: NLB 536: 1, 2, 3 en 4  
  

1 Alles wat over ons geschreven is   2 De schepping die voor ons gesloten was 
   gaat Gij volbrengen in de veertig dagen,     ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
   de tien geboden en de veertig slagen,     O Zoon van David, wees met ons bewogen, 
   dit hele leven dat geen leven is.      het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
  

3 Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 4 Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan, 
   zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;    aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
   Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,    Ons is een loflied in de mond gegeven, 
   Gij Hogepriester in der eeuwigheid.    sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan. 
  



 Zegen       Zingen:  Amen, amen. 
  
Zingen: Iona II, 31: 1 en 2 
1 Vrede wens ik je toe. Liefde wens ik je toe. 2 Zegen wens ik je toe. Aandacht wens ik je toe. 
   Moge God je behoeden, leef met zijn liefde.    Dat er mensen zijn met wie je kunt delen. 
   Vrede wens ik je toe.       Zegen wens ik je toe. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  

 


