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Aan de dienst werken mee 
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ORDE VAN DIENST 

 

OM TE BEGINNEN 

Muziek: Herr Jesu Christ, dich zu uns wend - J. S. Bach (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) Openingspsalm: ‘Welzalig wie de rechte wege 
gaan’ (LB 119; 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: ‘Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord´ (LB 119; 5) 
 
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) 
 
Kyrie en Glorialied: ‘U alle eer’ (LB 299e) 



  

 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed tot de Geest 
 
Lezingen door de lector 
Schriftlezing uit het O.T.: 4: 1,2 en 9-20 
Zingen: ‘De toekomst van de Heer is daar’ (LB 767: 1, 2, 4 en 7) 
Schriftlezing uit het N.T.: Marcus 8: 27 - 9: 1 
 
Woorden bij het WOORD  
 
Zingen: ‘Er is een land van louter licht’ (LB 753) 

. 

GEBEDEN EN GAVEN 

 
Dienst der gebeden 
 
Diaconale mededeling – door een diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie; Werelddiaconaat Ghana 

Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de 
hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van 
hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van 
jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te bieden 
in hun eigen dorp. Met steun van Kerk in Actie kunnen ze een 
praktisch vak leren, zoals kleermaker, kapper of timmerman. 
Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze 
voorgangers op.  
Wij bevelen beide collectes van harte aan. 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied : ‘Door de wereld gaat een woord’ 
(LB 802; 1, 4, 5 en 6) 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Orgelspel na de dienst: Postludium - M. Reger (1873-1916) 



  

Bloemengroet gaat naar: Mevr. Bakker, Schepersweg (Bathmen) 
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