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ORDE VAN DIENST 

 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst 
 
Welkom – door de ouderling van dienst  
 
We gaan staan 
Psalm ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ (LB 84:  1 en 3) 
 
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. 
 
Psalm 84: 6 
 
Groet – door de voorganger  
v: De vrede van de Heer is met u. 
a: Zijn vrede is ook met u. 
v: Wenst elkaar de vrede 
 
We gaan zitten 
 

 



  

 

Kyriegebed  
 
Glorialied ‘Alle eer en alle glorie’ (LB 305) 
 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed tot de Geest 
 
Lezing uit de heilige Schrift – door de lector 
 
Het evangelie: Marcus 7: 24 - 30 
 
Acclamatie na de lezing (LB 339a)  
 
Woorden bij het WOORD 
 
Orgelspel 
 
Lied ‘Gij hebt uw woord gegeven’ (LB 345) 
 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankzegging en voorbeden 
Stil gebed, 
Besloten met het Onze Vader (eventueel gezongen) 
 
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst  
 

- Kerk en diaconie 
- Vluchtelingenwerk Nederland 

 
Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter wat hun lief 
is. Nu moeten ze hun leven weer opnieuw opbouwen in een land dat 



  

vreemd voor hen is. Vluchtelingenwerk helpt vluchtelingen op weg 
naar een nieuwe toekomst. 
Naast persoonlijke ondersteuning bij onder andere de 
asielprocedure en het wegwijs maken van vluchtelingen in onze 
samenleving, komt Vluchtelingenwerk ook op voor de belangen van 
vluchtelingen bij onze regering. Dit kan Vluchtelingenwerk niet 
alleen. Uw gift draagt bij aan:  
 
* Individuele hulp bij de asielprocedure 
* Samenbrengen van verscheurde gezinnen 
* Begeleiding naar werk 
* Lobby voor een humaner beleid in Nederland en Europa. 

 
 
 
GEZEGEND VERDER 
 
We zingen (staande) het Slotlied ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ 
(LB 103c: 1, 3 en 5)  
 
Zegen en zegen beantwoord met Lied 431c 
  
Orgelspel na de dienst 
 
 
 

 


