
Orde van dienst zondag 8 maart  
 
Als de kerkenraad binnen is,  luisteren en zingen we Psalm 16a (van het Psalm project) als 
voorbereiding op de dienst…. 
 
refrein:  
Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven.  
1 Hoed mij, God, bij U zoek ik toevlucht; 
tot de Heer spreek ik: ‘Gij zijt mijn Heer.’ 
O Heer, Gij mijn erve, mijn beker, 
Gij handhaaft mijn erfgoed voor mij. 
allen refrein: 
Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven 
2 Ik zegen de Heer om zijn leiding: 
Zelfs des nachts vermaant Hij mijn geweten. 
Ik blijf op de Heer zien, bestendig; 
Staat hij naast mij, ik kom niet ten val. 
allen refrein: 
Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven 
3 Wel mag mijn hart zich verheugen, 
wel mag mijn geest zich verblijden: 
mij komt het niet te na – ik ben veilig. 
Want Gij geeft mij niet prijs aan de dood, 
geen graf geeft Gij uw vrome voor ogen. 
allen refrein: 
Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven 
4 Gij leert mij wat de weg is ten leven, 
de volheid der vreugde waar Gij zijt: 
heerlijkheid, in uw schutse, voor immer. 
allen refrein: 
Leer ons, o Heer, wat de weg is ten leven 
 
Luiden van de klok 
 
Als de voorganger opstaat, staan allen op en zingen:  
NLB 122:1 
1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, 
   toen men mij zeide: 'Gord u aan 
   om naar des Heren huis te gaan! 
   Kom ga met ons en doe als wij!' 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in, 
   u, Godsstad, mogen wij ontmoeten! 
   Jeruzalem, van ver aanschouwd, 
   wel saamgevoegd en welgebouwd, 
   o schone stede, die wij groeten. 
 
 
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 Here God 
 g. die hemel en aarde gemaakt heeft 
 v. Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
 g. en niet laat varen het werk van zijn handen. 
 v: Genade, barmhartigheid en vrede voor U, van God de Vader, De Zoon en de Heilige    

Geest. 
 g: Amen  

  



 
Zingen: NLB 122: 3 
3 Bidt heil toe aan dit Vredesoord: 
   dat die u mint bevredigd zij, 
   dat vrede in uw wallen zij, 
   gezegend zij uw muur en poort! 
   Jeruzalem, dat ik bemin, 
   wij treden uwe poorten in 
   om u met vrede te ontmoeten! 
   Om al mijn broeders binnen u, 
   om 's Heren tempel wil ik u, 
   o stad van God, met vrede groeten. 
                             (gemeente gaat zitten) 
Vermaning 
 
Zingen: NLB 943: 1 en 2 
1 God gaat zijn ongekende gang 
   vol donkere majesteit; 
   die in de zee zijn voetstap plant 
   en op de wolken rijdt. 
 
2 Uit grondeloze diepten put 
   Hij licht, en vreugd' uit pijn. 
   Hij voert volmaakt zijn plannen uit, 
   zijn wil is souverein. 
 
 
Schuldbelijdenis 
 
Zingen: NLB 943: 3 en 4 
3 Geliefden Gods, schept nieuwe moed, 
   de wolken die gij vreest, 
   zijn zwaar van regen, overvloed 
   van zegen die geneest. 
 
4 Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt? 
   Vertrouw Hem waar Hij gaat. 
   Zijn duistere voorzienigheid 
   verhult zijn mild gelaat. 
 
Genadeverkondiging 
 
Zingen: NLB 943: 5 en 6 
5 Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin, 
   wordt klaar van uur tot uur. 
   De knop is bitter, is begin, 
   de bloem wordt licht en puur. 
 
6 Hoe blind vanuit zichzelve is 
   het menselijk gezicht. 
   Godzelf vertaalt de duisternis 
   in eindlijk eeuwig licht. 
 
 
Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
 
Schriftlezing:  Romeinen 12: 4-16 
 
Overdenking 
 



 
Zingen: NLB 722: 1 en 2  
1 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, 
   het wonder van uw heilig woord, 
   van Jezus die uw beeltenis 
   en die het hart der schriften is. 
 
2 Zegen ons met verwondering 
   dat Hij het is, de vreemdeling, 
   die met ons door de eeuwen ging –  
   blijf bij ons met uw zegening. 
 
 
Voorbeden en Onze Vader 
Collecte: 1e voor: Kerk in Actie, (missionair, Als kerk naar de mensen toe!) 
2e voor PGEmmen 
 
Zingen: NLB: 422: 1, 2 en 3 
1 Laat de woorden 
die we hoorden 
klinken in het hart. 
Laat ze vruchten dragen 
alle, alle dagen 
door uw stille kracht. 
 
2 Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe u tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt  
3 Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
Dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.     
            
Zegen: Gemeente zingt: Amen, Amen 
 
Zingen: NLB 425 
Vervuld van uw zegen  
gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis  
waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden,  
tezamen gezonden 
op weg in een wereld  
die wacht op uw woord. 
Om daar in genade  
uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep  
in het donkerste dal, 
door liefde gedreven,  
om wie met ons leven 
uw zegen te brengen  
die vrucht dragen zal. 


