
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.  
  
Jezus zegt: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen 
van je Vader in de hemel.                                  Matteüs 5:38-48 
  
Luiden van de klok   
  
Als de voorganger opstaat, staan allen op. 
  
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 Heer, 
 G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 
 G:  en niet loslaat het werk van zijn handen.   
V: Genade, barmhartigheid en vrede voor u, in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
 G:  Amen. 
  
Zingen: NLB 653: 1, 4, 6 en 7 
  

1 U kennen, uit en tot U leven,   4 Gij zijt het licht van God gegeven, 
   Verborgene die bij ons zijt,       een zon die nog haar stralen spreidt, 
   zolang ons 't aanzijn is gegeven,      wanneer het nacht wordt in ons leven, 
   de aarde en de aardse tijd,-      wanneer het nacht wordt in de tijd. 
   o Christus, die voor ons begin      O licht der wereld, zie er is 
   en einde zijt, der wereld zin!      voor wie U kent geen duisternis. 
  
6 Gij zijt tot herder ons gegeven,   7 O Christus, ons van God gegeven, 
   wij zijn de schapen die Gij weidt;      Gij tot in alle eeuwigheid 
   waar Gij ons leidt is 't goed te leven,     de weg, de waarheid en het leven, 
   Heer, die ons voorgaat door de tijd.     Gij zijt de zin van alle tijd. 
   Wie bij U blijft en naar U ziet,      Vervul van dit geheimenis 
   verdwaalt in deze wereld niet.      uw kerk die in de wereld is.    
           
Gemeente gaat zitten 
  
Welkom en inleiding 
  



Zingen: NLB 841: 1 en 2  
  

1 Wat zijn de goede vruchten,   2 geloof om veel te geven, 
   die groeien aan de Geest?       te geven honderd - in, 
   De liefde en de vreugde,       wij zullen leren leven 
   de vrede allermeest,       van de verwondering: 
   geduld om te verdragen       dit leven, deze aarde, 
   en goedertierenheid,       de adem in en uit, 
   geloof om veel te vragen,       het is van Gods genade 
   te vragen honderd - uit;       en zijn lankmoedigheid. 
  
Gebed  
  
Zingen: Psalm 63: 1  
  

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
   naar U Heer, strekt zich mijn verlangen. 
   Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
   die leven zijt en leven laat. 
   O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
   en dorsten naar U in een land, 
   waarop de zon verzengend brandt, - 
   schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
  
Lezen: Matteüs 25: 1-12  
  
Overdenking 
  
Zingen: NLB 871: 1, 2, 3 en 4 
   

1 Jezus zal heersen waar de zon   2 Het lied in alle talen zal 
   gaat om de grote aarde om,      zijn liefde loven overal, 
   de maan zijn lichte banen trekt,      en uit de kindermond ontspringt 
   zover het verste land zich strekt.      de lofzang die zijn naam omringt. 
  
3 Zijn rijk is volle zaligheid,    4 Laat loven al wat adem heeft 
   wie was gevangen wordt bevrijd,      de koning die ons alles geeft. 
   wie moe was komt tot rust voorgoed,     O aarde om dit nieuw begin 
   wie arm was leeft in overvloed.      stem met het lied der engelen in. 
  
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 en voorbede  
  
Inzameling van de gaven  (1e: diaconie / 2e: PGE) 
  



Zingen: NLB 968: 2 en 5  
  

2 Door God bijeen vergaderd,   5 Met God zijn wij verbonden, 
   één volk dat Hem behoort,       met Vader, Zoon en Geest, 
   als kinderen van één Vader;      met alwie overwonnen, 
   één doop, één Geest, één woord.      alwie zijn trouw geweest. 
   Zo offert allerwege       Bewijs ons uw genade, 
   de kerk U lof en prijs.      dan zingen wij bevrijd 
   Eén naam is aller zegen,      de glorie van uw daden, 
   één brood is aller spijs.      in tijd en eeuwigheid. 
  
Zegen       Zingen:  Amen, amen. 
  
Na de dienst is er koffie/thee/fris in de Zeihuuvzaal (beneden). 
  


