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Aan de dienst werken mee 
 

Voorgangers: Ds. Hanneke Diermanse, mw. Hanneke  
Overduin en ds. Gert Wijnstok  

Organisten: Ingeborg van Dokkum-Prins en Franske  

Veltkamp 

Ouderlingen van dienst: Janneke van Schooten en Jan Bouwhuis 

Diaken van dienst: Elleke Brinkman  

Lectors:   Marian Jansen en Thea Meijerink 
Camera + geluid Theo Overduin 
PowerPoint Silke Wijnstok 
Koster:   Hans Welgraven 
 
 

 

 

 



  

ORDE VAN DIENST 
 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
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. 
 
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. 
 
Zingen ‘Rond het licht dat leven doet’ (LB 287: 1 en 5) 

 



  

 

5 Rond het licht dat leven doet 
groeten wij elkaar met vrede. 
Paaslicht straal ons tegemoet, 
zegen wie uw liefde delen, – 
licht dat dit geheim behoedt: 
God is goed. 
 

(We gaan zitten) 
Vraag van een kind 
 
Lezen uit de Kijkbijbel: ‘Op weg naar het beloofde land’ 
 
Overweging: “Manna” 
 
Zingen ‘k Stel mijn vertrouwen’ (Evangelische Liedbundel 188) 
 
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. 
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij. 
 
Gebeden 
 
Uitleg zes plekken 
 
Zingen (wij gaan staan) ‘Behoed en bewaar jij ons, lieve God’ 
(Zangen van zoeken en zien 252) 

 

  



  

 
 

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
wees met ons in al het lijden. 
Wees warmte en licht, een menslijk gezicht  
nabij ons in donkeren tijden. 
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
en geef geloof en vertrouwen:  
een vlam die niet dooft, in vrede gelooft.  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen. 
 
Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
omgeef Jij ons met Jouw zegen. 
Wil in de woestijn een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen. 

 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
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Collectedoel 
 
PKN Missionair Werk  
De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt 
regelmatig 'gekliederd': op een creatieve manier Bijbelverhalen ontdekken, 
samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken 
hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen 
komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De 
Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij 
kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde.  


