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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Andante D-Dur - F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Intochtslied 210 verzen 1, 2 en 3 ‘God van hemel, zee en aarde’ 
 
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. 
   
Lied 853 ‘Ik zoek U in den blinde’ 
 
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) 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 304 ‘Zing van de Vader die in den beginne’ 



  

 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste lezing 2 Samuel 23, 13 – 17 
 
Antwoordpsalm 86 verzen 6 en 7 ‘Hoor mij, Heer, wil antwoord 
zenden’ 
 
Tweede lezing Johannes 7, 40 – 53 
 
Woorden bij het WOORD 

Muziek O Jesu Christe, wahres Licht - H. Walcha (1907-1991) 
 
Lied 834 ‘Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Gebeden 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
 

 
- Vredeswerk Kerk in Actie; Israël/Palestina  



  

Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. 
Door het decennialange conflict in hun land is er veel onderlinge 
haat. Men leert elkaar te zien als 'bezetter 'of 'terrorist'.  Kerk in 
Actie wil aan deze negatieve stereotypen een eind maken voor 
Joodse en Palestijnse kinderen met elkaar in contact te brengen. Ze 
bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer 
vrede.  
Wij bevelen beide collectes van harte aan. 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied 423 ‘Nu wij uiteengaan’ 

 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 

Muziek Fuga D-Dur (BWV 532) - J.S. Bach (1685-1750) 

-------------------------------- 

 

 

 

 

De bloemengroet gaan naar:  

Mevr. Holmer-Rietman, ziekenkamer 108, ´t Dijkhuis 

 

 


