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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 

Muziek Vater unser im Himmelreich (BWV 682) - J.S. Bach (1685-
1750)  
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
 
(We gaan staan)  
Openingslied LB 207 ‘De trouw en goedheid van de Heer’ 
 
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.  
 
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)       
 
Zingen Psalm 84; 1 en 2 ‘Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer’ 
 
Kyriëgebed 
 



  

Zingen Glorialied 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Jesaja 61: 1 - 3 
Luisterlied ‘Mijn God: mijn vreugde en mijn leven’ - Taizé 
 
Evangelielezing Lucas 4: 14 - 21 
Zingen lied 534 ‘Hij die de blinden weer liet zien’ 
 
Woorden bij het WOORD 
 
Luisterlied ‘Leef vandaag’ – Jerry Island  
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- PKN - Kerk in, van en voor het dorp 

In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als 
geloofsgemeenschap, maar ook maatschappelijk en cultureel. De 
Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine 
gemeenten een platform waar zij hun ervaringen kunnen delen, 
ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en motiveren 
om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben 
dierdoor (opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. Door 
samen te werken met anderen kan ook een kleine groep van 
betekenis zijn. 
 
 
 
 
 
 



  

Gebeden 
 

Dankgebed  
Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken door de diaken 
met het licht van de Paaskaars, waarbij gezongen acclamatie: 
lied 368c ‘Doe lichten over ons uw aangezicht’ 
Stil gebed 
Onze Vader 

 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied 362; 1 en 3 ‘Hij die gesproken heeft een woord dat 
gáát’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Muziek Nun danket alle Gott - S. Karg- Elert (1877-1933) 

 

_____________________________ 

Wij wensen u / je een goede zondag! 
 
 
 
De bloemengroeten gaan naar 
   
Bathmen 
Fam. Nekkers, Looweg 17a  
Mevr. Koetsier, Looermark 
 

 

  


