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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilt van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst 
Welkom – door de ouderling van dienst (o ) 
We gaan staan 
Openingslied: ‘In de veelheid van geluiden’ (LB 283: 1, 2, 3 en 4) 
 
Bemoediging  
o: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a: Die hemel en aarde gemaakt heeft, 
o: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a: en niet loslaat het werk van zijn handen. 
Gebed van toenadering besloten met 
o: Vernieuw ons naar het beeld van Christus 
a: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn  
     en U mogen liefhebben en dienen  
     met al onze krachten.  
     Amen. 
 
Groet – door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met u. 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede 
We gaan zitten 
 
Kyrie en Gloria  
Intenties Kyriegebed monden uit in zingen: ‘Kyrie eleison’ 
 (LB 301k – I=v, II=a) 
Glorialied: ‘In de veelheid van geluiden’ (LB 283; 5) 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 



  

Eerste Schriftlezing: Ezechiël 47: 1 - 12 – door de lector 
Zingen: ‘Kom laat ons deze dag’ (LB 672: 2) 
Evangelielezing: Johannes 5: 1 - 18 – door de lector  
Luisterlied: Het water – Marco Borsato 
 
Ik staar over het water 
Dat net als ik 
Ooit in beweging was 
Peilloos diep en dreigend zwart 
Net als wat ik in je ogen las 
Stekeblind, Oost-Indisch doof 
Wil ik voor altijd zijn 
Om maar niet te zien of kunnen horen 
Dat alles is verloren 
Zonder jou kan ik niet 
Eten, slapen, lopen, dansen, leven 
 
Dus blijf ik hier nu zitten 
En blijf ik hier nu wachten 
Tot het water ooit weer in beweging komt 
En dan drijf ik mee 
Tot aan de zee 
Waar jij 
Op mij zal wachten 
 
De lucht is licht 
En eindeloos 
En zo ver boven mij 
Onaantastbaar en toch 
Zo dichtbij 
Net als jij 
Het staat in de lucht geschreven 
Maar op m’n lippen blijft het kleven 
Zonder jou kan ik niet 
Eten, slapen, lopen, dansen, leven 
 
En dus blijf ik hier nu zitten 
En blijf ik hier nu wachten 
Tot het water ooit weer in beweging komt 
En dan drijf ik mee 
Tot aan de zee 
Waar jij 
Op mij zal wachten 
 
Ik staar over het water 



  

Dat net als ik 
Ooit in beweging was 

 
Woorden bij het WOORD 
 
Muziek 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Pax Christi  

Pax werkt in opdracht van Pax Christi in IKV aan vredesprogramma's. Pax 
opereert onafhankelijk van politieke belangen en wordt gesteund door 
maatschappelijke organisaties en is verbonden met zes 
kerkgenootschappen waaronder de PKN. Pax werkt vanuit twee centrale 
waarden aan vrede in conflictgebieden;  
*Menselijke waardigheid 
*Solidariteit met vredesactivisten en slachtoffers van oorlogsgeweld 

 
Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij zeggen acclamatie (LB 368h): 
 v: Vervul ons met uw Geest, 
 a: geef adem en kracht aan mensen. 
Stil gebed en Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
We gaan staan 
Zingen slotlied ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ (LB 978; 1 en 4)  
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Orgelspel na de dienst  
  ___________________________ 
De bloemengroet gaat naar 
Dhr. Dick Stegink, Stationsstraat, Loo/Holten  
Mevr. Lammersen, Brilmanskamp 5 
Dhr. Vermeulen, Klumperstraat 11 


