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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 

Muziek Herr Jesu Christ, dich zu uns wend - J.S. Bach (1685-
1750) 

Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Aanvangslied 139; 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 lied 287; 1, 2 en 5´ 
 
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) 
 



  

Kyrië-gebed, afgesloten met een gezongen ‘Kyrië eleison’  
 
Glorialied 146a; 1 en 7 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om Licht 
 
Schriftlezingen door de lector 
Schriftlezing 1 Samuël 16: 1 -13 
 
Zingen lied 171 
 
Evangelielezing Marcus 10: 46 - 52 
 
Zingen lied 182  
 
Woorden bij het WOORD 

Muziek O Jesu Christe, wahres Licht - H. Walcha (1907-1991) 

Zingen lied 834  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Afkondiging overlijden mevr. Grijzen, aansluitend zingen we 
lied 961 
 
Gebeden dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’ 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 
 

- Kerk en diaconie 
- Unicef 



  

Unicef is, als kinderrechten organisatie van de Verenigde 
Naties, de grootste, effectiefste en invloedrijkste 
organisatie voor kinderen. Unicef komt wereldwijd op voor 
hun rechten, zet zicht in voor hun basisbehoeften en bied 
kinderen mogelijkheden zich te ontplooien. In zon 155 
landen worden hulpprogramma's gerealiseerd voor schoon 
water, gezondheidszorg, voeding, onderwijs en 
bescherming van kinderen.  
De kerkenraad beveelt beide collectes van harte aan. 

 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied 422 
 
Zending en zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 

Muziek Praeludium C-Dur (BWV 545) - J.S. Bach (1685-1750) 

 

 

 

 

 


