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ORDE VAN DIENST 
 

OM TE BEGINNEN 

Muziek: Fantasia Chromatica - J.P. Sweelinck (1685-1750) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Openingslied: ‘Zonne der gerechtigheid’ (LB 967; 1 en 2) 
 
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. 
 
Zingen: ‘Ik loof de Heer altijd´ (LB 34; 1 en 2) 
 
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, door even oogcontact en verbinding te 
zoeken. 
(We gaan zitten) 
 
Uitleg over de dienst  
 



  

Verootmoedigingsgebed – Woord van vergeving – Leefregels 
 
Glorialied: ‘Jubel God ter eer’ (LB 81; 1, 2 en 9) 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed tot de Geest 
 
Lezingen door de lector 
Schriftlezing uit het O.T.: Zacharia 8: 4 – 8 en 20 – 23 
 
Zingen: ‘Hij die blinden weer liet zien’ (LB 534; 1 en 2) 
 
Schriftlezing uit het N.T.: Marcus 8: 22 - 26  
 
Zingen acclamatie ‘U komt de lof toe’ (LB 339a) 
 
Woorden bij het WOORD  

thema: voor een wonder is God nodig 

Meditatief orgelspel: Finale (Sonata VI) - F. Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
 
Zingen: ‘Wat God doet dat is welgedaan’ (LB 909: 1 en 2) 

. 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dienst der gebeden 
 
Diaconale mededeling – door een diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- Voedselbank 

In Nederland leven inmiddels meer dan een miljoen mensen onder 
de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armste door ze 
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Voedselbank Deventer 
helpt zo ruim 220 gezinnen wekelijks met een voedselpakket en de 
verwachting is dat dit alleen maar meer zal worden in de toekomst. 



  

Laten we er met z'n allen voor proberen te zorgen dat deze groep 
mensen elke week een pakket kan blijven ontvangen bij de 
voedselbank. 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied : ‘Geprezen zij God’ (LB 150a; 3 en 
4) 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 

Orgelspel na de dienst: Praeludium d-Moll (BWV 554) - J.S. Bach 
(1685-1750)   

 

 

 

 


