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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 intochtslied 898: 1 en 2 ‘Een vaste burcht is onze God’ 
 
We zijn (er) even stil van… 

 
 
Onze Hulp en Groet 
(We gaan zitten) 
 
Zingen lied 886 ‘Abba, Vader, U alleen’ 
 
Zingen, aansluitend aan het gesproken gebed lied 413; 3 ‘Heer 
ontferm u over ons’ 
 
Hartversterker – door de voorganger 
 
Zingen op melodie lied 654 (tekst Martin Luther, vertaald door Ria 
Borkent); 1 en 5  



  

Nu zingen wij getroost en blij van vreugdevolle dingen om samen in 
Gods cantorij zijn liefde te bezingen. God bracht verandering teweeg 
die wondermooi gestalte kreeg in Christus onze Here. 
 
Gods Zoon, een pasgeboren Kind, zijn majesteit verborgen, de ster is 
Hij, een sterveling die opstaat in de morgen. Geen macht heeft Hem 
de weg versperd. Zo is, nu Hij de Redder werd, het rijk van God 
aanstaande. 
 

RONDOM HET WOORD 

 

 
Gebed om het licht, de kracht en de inspiratie van Gods Geest, af 
te sluiten met het zingen van ELB 382; 1 

Heer, uw licht en uw liefde schijnen, waar U bent zal de nacht 
verdwijnen. Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons. Levend 
Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons. Schijn in mij, schijn door mij. 
(refrein): Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid. Kom, 
Heilge Geest, stort op ons uw vuur. Zend uw rivier, laat uw heil 
steeds de aard’ vervullen. Spreek, Heer uw woord dat het licht 
overwint. 

Lezing OT Jesaja 35; 1-7 (NBV21) – door de lector 

 
 
 



  

Zingen ELB 47; 1 en 3   
De dorre vlakte der woestijnen zal zich verblijden eindeloos; de 
zandzee zal herschapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos. 
Van heilge vreugde zal zij beven, doortinteld van een heerlijk leven, 
dat nimmermeer verwelken zal. Zij zal de wonderen des Heren 
aanschouwen en zijn grootheid eren met jubelend triomfgeschal. 

Dan ziet het oog des blindgeboren’ uw schepping in haar 
zomergloor; dan dringen tot des doven oren uw goddelijke woorden 
door. De kreup’le van van vreugde springen, de sprakeloze tong zal 
zingen, hosanna’s meng’lend tot uw lof; en stromend levend water 
spreiden hun zilv’ren beekjes door de heide, zo fris als eens in Edens 
hof! 

 

Lezing NT Johannes 9; 1 - 9 – door de lector 

 
 
Lied 487 (LvK); 1 en 2 
De Heer heeft mij gezien en onverwacht ben ik opnieuw geboren en 
getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, gaf mij een 
levend hart en nieuwe ogen. Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 



  

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. Heeft in zijn handen onze 
naam geschreven. De Heer wil ons bewonen als zijn huis, plant als 
een boom in ons zijn eigen leven, wil met ons spelen, neemt ons tot 
zijn bruid en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

Woorden bij het WOORD 
 
Themalied zingen 723 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ 
 

 
‘Ik geloof in God de Vader’.  
Samen belijden we ons geloof door te kijken en zo mogelijk mee te 
zingen met de uitvoering van Nederland Zingt, juni 4, 2018 
 
Zingen lied 130; 3 ‘Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die 
hoort’ 
 

GEBEDEN EN GAVEN 

         
Dankgebed en voorbeden, af te sluiten met het zingen lied 909; 2 

‘Wat God doet, dat is welgedaan’  

Diaconale mededeling – door de diaken van dienst  
- Kerk en diaconie 
- War Child  

 
War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden 
kinderen in oorlog. Ze helpt met het verwerken van hun ingrijpende 
ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en 
het opbouwen van zelfvertrouwen. War Child zorgt ervoor dat ze 
leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. Er wordt een veilige 
omgeving gecreëerd waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een 



  

stabiele, en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. War 
Child werk wereldwijd. Niet omdat het leuk is maar omdat kinderen 
daar recht op hebben. 
Wij bevelen beide collecte van harte aan. 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied 913; 1, 3 en 4 ‘Wat de toekomst 
brengen moge’ 
 
Als inleiding op de zegen, zingen wij de volgende tekst (Jaap Zijlstra, 
vrij naar Martin Luther) op melodie Ps 134: 
Zegen ons met verwondering dat Hij het is de vreemdeling, die met 
ons door de eeuwen ging- blijf bij ons met uw zegening 
 
Zegen  
 
Muziek 
  ------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
De bloemengroeten gaan naar 
   
Okkenbroek 
Dhr. H. Jonker, Koepelweg 
 
Bathmen 
Dhr. Beltman, Leemkuilsweg   
Roelof in ’t Hof, Boersenk in Zuidloo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Tijdens de adventsperiode, een Kerstengel zijn voor een ander. 
 

Zondag 28 november is de eerste Adventszondag van dit jaar. In de 
adventsweken zien we uit naar Kerst. De komst van Jezus naar deze 
aarde. Een feest van Licht. 

Voor heel veel mensen voelt de decembermaand helemaal niet als 
een maand om te verwachten en verlangend naar uit te zien. Is 
december een maand waarin je je eenzaam voelt, blik je terug op 
een moeilijk jaar of maakt ook het vooruitkijken naar het nieuwe 
jaar dat je niet zonder zorgen bent. Wat kan een Kerstengel dan 
welkom zijn! 

En voor wie nog meer? Eigenlijk komt in principe 
iedereen voor een Kerstengel in aanmerking: 
ouderen, jongeren, kinderen. Uw buurvrouw, een 
vluchteling, een collega van het werk die wel een 
bemoediging kan gebruiken, of … gewoon 
iedereen die wel eens wat extra aandacht 
verdient. 

Ook dit jaar zoeken we daarom mensen die als 
‘Kerstengel’ in de adventsperiode Present willen 
zijn voor een ander. Als Kerstengel kom je 3 tot 4 
keer in actie, op een manier die bij jou past. Op       

onze website vind je meer informatie en kun je je als 
Kerstengel aanmelden. 
www.presentdeventer.nl/kerstengel 

 

Je mag je ook opgeven bij leden van de diaconie 

Ook kun je iemand aanmelden die wel een engel kan gebruiken. 
https://stichtingpresent.nl/deventer/kerstengel/kerstengel-
aanmelden-begunstigde/ 

http://www.presentdeventer.nl/kerstengel
https://stichtingpresent.nl/deventer/kerstengel/kerstengel-aanmelden-begunstigde/
https://stichtingpresent.nl/deventer/kerstengel/kerstengel-aanmelden-begunstigde/

