
 
 
 
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 en zingen we NLB 98D als voorbereiding op de dienst.  
  
Psalmproject: NLB 98D 
  

Refrein: Alle einden der aarde aanschouwen, het heil van Hem, onze God. 
  
1 Zing voor de Heer een nieuw lied, 
   want wonderen heeft Hij gedaan; 
   triomf heeft zijn hand Hem gebracht, 
   overwinning zijn heilige arm.   refrein (allen) 
  

2 De Heer openbaarde zijn heil; 
   Hij heeft voor de ogen der volken onthuld 
   zijn gerechtigheid; zijn goedheid, zijn trouw, 
   bleef Hij jegens het huis Israël indachtig.  refrein (allen) 
  

3 Juich, aarde alom, voor de Heer, 
   juich, aarde alom, voor de Heer, 
   zet de zang in, speelt op de snaren, 
   juich, aarde, alom voor de Heer.   refrein (allen) 
  

Luiden van de klok 
  

Stilte   
  

Als de voorganger opstaat, staan allen op.  
  
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
 G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: Die trouw houdt tot in eeuwigeheid 
 G: en niet loslaat wat zijn hand begon.  Amen. 
  

Zingen: NLB 276: 1 en 2 
  

1 Zomaar een dak boven wat hoofden,  2 Woorden van ver, vallende sterren, 
   deur die naar stilte openstaat.      vonken verleden hier gezaaid. 
   Muren van huid, ramen als ogen,      Namen voor hem, dromen, signalen, 
   speurend naar hoop en dageraad.      diep uit de wereld aangewaaid. 
   Huis dat een levend lichaam wordt,     Monden van aarde horen en zien, 
   als wij er binnengaan       onthouden, spreken voort 
   om recht voor God te staan.      Gods vrij en lichtend woord.  
 

(gemeente gaat zitten) 

Er is vandaag, 15 maart 2020,  geen dienst in verband met het corona-virus. 



Inleidend woord 
  

Luisteren:  
Noorse dans  - E. Grieg (Bert Melis en Janneke de Valk - piano) 
God bless the child  - Billie Holiday (Bert piano / Janneke saxofoon) 
  

Gebed  
  

Zingen (kyrielied): NLB 281: 1, 2 en 3  
  

1 Wij zoeken hier uw aangezicht.   2 Wanneer het donker ons verrast, 
   God, houd uw oog op ons gericht:      houd ons dan in uw goedheid vast: 
   Kyrie eleison!        Kyrie eleison! 
 

3 Verschijn ons als de dageraad, 
   Gij, zon die ons te wachten staat: 
   Kyrie eleison! 
  

Luisteren: Lied van de hemel en de aarde  (NLB 464: 1,2,6,8,9 en 10) 
declamatie door Aly Knigge met muzikale omlijsting door Iena Pals 
  

Zingen (als gebed om het licht van Gods Geest):  NLB 437: 1, 3 en 5 
  

1 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,  3 Breek, aarde, uit, breek uit in pracht, 
   daal, Heiland, uit uw hemel neer.      dat berg en dal van lente lacht. 
   Ruk open, rijt ze uit het slot,      O aarde, wek die roze rood, 
   de hemeldeuren, Zoon van God.      ontspring, Heer, aan der aarde schoot. 
  

5 Gij klare zon, gij schone ster, 
   door ons aanschouwd van eindloos ver, 
   o zon ga op, o zonneschijn, 
   laat ons niet in het donker zijn. 
  

Luisteren:  
Allegretto  - M. Giuliano (Dick Heyse gitaar) 
Walzer—Merissonnier (Dick Heyse gitaar) 
  

Lezen: Psalm 148: 1-4 en 7-13 
  

Luisteren:  
What a wonderful world  (Rimco Koopmans en Ynke Bron piano) 
  

Luisteren en zingen (vierde vers):  
Ik zou wel eens willen weten—Jules de Corte (Rimco en Ynke  piano) 
  

Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe 
Misschien door hun jachten en jagen 
Of misschien door hun tienduizend vragen 
En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe 
Daarom zijn de mensen zo moe 
  

Lezrn: Mattheus 6: 26a en  27-29  
  

Luisteren: Salut d’amour  - E. Elgar (Bert Melis piano en Relinde Reitsma dwarsfluit) 



 Luisteren en zingen:  
Tel uw zegeningen (Elisabethe Moto) - Johannes de Heer 256: 1 en 4 
  

1 Als op ’s levenszee de stormwind om u loeit, 
   Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit, 
   Tel uw zegeningen, tel ze één voor één, 
   En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen. 
 Refrein: Tel uw zegeningen, één voor één, 
   Tel ze alle en vergeet er geen. 
   Tel ze alle, noem ze één voor één, 
   En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. 
  

4 Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal, 
   wees toch nooit ontmoedigd, God is overal. 
   Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe, 
   troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.      Refrein 
  

Meditatie 
  

Luisteren: Mooi Moskou  - Aleksandr Borodin (arrangement Jacob de Haan) 
                   (Henk Wiersema trombone en Janneke de Valk piano) 
  

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader (NBV-vertaling) 

  

Luisteren en kijken: Sacrale dans o.l.v. Joke Vuurboom  
De Zonnedans „Zuiver mijn hart” op muziek van Jan Linssen   
 

Zingen en meedoen: Sacrale dans o.l.v. Joke Vuurboom  
Ubi Caritas (NLB 568A): Ubi caritas et amor / ubi caritas Deus ibi est. 
  

Mededelingen 
  

Inzameling van de gaven (1e: KiA noodhulp / 2e: wijkkas)   
Tijdens de collecte: Le lutin van M. Blavet (Bert piano / Iena fluit) 
  

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). 
  


