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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)  
Openingslied LB 217; 1, 2 en 5 ‘De dag gaat open voor het woord 
des Heren’ 
 
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 87 ‘Op Sions berg sticht God zijn heilige stede’ 
 
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)       
 
RONDOM HET WOORD 



  

 
Gebed  
 
Schriftlezingen door de lector 
Lezing 1 Koningen 8, 22 - 30 
Gedachten bij 1 Koningen 
 
Muziek 
 
Lezing 1 Korintiërs 3, 10 - 17  
Gedachten bij 1 Korintiërs 
 
Muziek 
 
Lezing Johannes 2, 13 – 25 
Gedachten bij Johannes 2 
 
Muziek 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Hart voor kinderen 

Hart voor Kinderen is een christelijk internationaal kinderfonds, in 
2008, in Nederland opgericht. Hart voor Kinderen geeft toekomst 
aan kinderen in armoede, hun families en hun hele omgeving. 
Kern van activiteiten is de opvang van verlaten, kansarme kinderen 
en het creëren van een betere toekomt voor hen. Hulp wordt 
geboden aan de gezinnen waar deze kinderen opgevangen worden. 
Ook aan kostscholen, waar het niet mogelijk is een gezin te vinden. 
 
 
Gebeden 
 
 
GEZEGEND VERDER 



  

 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied 978; 1 en 4 ‘Aan U behoort, o Heer der heren’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Muziek  
 

_____________________________ 

Wij wensen u / je een goede zondag! 
 
 
 
 
 
 
De bloemengroeten gaan naar 
   
Bathmen 
Fam. Wiltink, Zuidlooerweg  
Okkenbroek 
Carla Marsman, Schapendijk 

 

  


