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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 (o) 
 
(We gaan staan) 
Zingen ‘Hoe sprong mijn hart hoog op in mij´ (LB 122; 1) 
 
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 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ (LB 275; 1, 3 en 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  
(We gaan zitten) 
 
Woord ter inleiding 
 



  

Kyriegebed 
 
Zingen ‘Laat ons de Heer lofzingen’ (LB 864; 1 en 5) 
 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed tot de Geest 
 
Lezing Marcus 9: 30 – 37 – door de lector 
 
Zingen ‘De eersten zijn de laatsten’ (LB 991; 1, 2, 7 en 8) 
 
Woorden bij het WOORD 
 
Muziek 
 
Zingen ‘O grote God die liefde zijt’ (LB 838) 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

         
Dankzegging en voorbede; 

Stil gebed, 
Gezamenlijk Onze Vader 

 
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- Meester Geertshuis 

 
Het Mr. Geertshuis in Deventer wil overdag een thuisgeven aan 
mensen die dat overdag niet of niet volledig hebben. Deze mensen 
kunnen binnenlopen en contact maken met vrijwilligers en daardoor 
meer zin aan hun leven geven. Verschillende keren zijn er groepjes 
mensen vanuit Bathmen in het Mr. Geertshuis actief (geweest) als 
vrijwilliger. Het Mr. Geertshuis is u zeer dankbaar voor uw 
ondersteuning. 
 



  

 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied 441; 2 en 10 
(let op: uit het oude liedboek, omdat vers 10 niet in het nieuwe staat) 
 
2   Het zal ons niet berouwen 
 de smalle weg te gaan. 
 Hij riep ons, de Getrouwe, 
 en Hij ging zelf vooraan. 
 Komt en vertrouwt op Hem 
 die u is voorgetogen 
 en richt uw hart en ogen 
 vast op Jeruzalem. 
 
10   Wordt een die zwak is, moede, 
 een sterker grijp' zijn hand. 
 De broeder steun' de broeder, 
 zo blijft de liefd' in stand. 
 Sluit vaster u aaneen! 
 Weest voor een elk de minste, 
 maar ook weer graag de meeste 
 in liefdedienst alleen! 
 
Zending en zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Muziek 
 
  ------------------------------------ 
 
De bloemengroeten gaan naar:  
Okkenbroek   
Mevr. A. Lubbersen-Landuwer, Nieuw-Heeten 
Bathmen 
Mevr. Haverslag, Postweg 4   
Rik Flierman, Traasterdijk 16  
Dhr. Beltman, Leemkuilsweg 2a  


