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ORDE VAN DIENST 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Liebster Jesu, wir sind hier (lied 314) - J.G. Walther (1684-
1748) 
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 210; 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 Jezus 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 LB 145; 1 en 2 ´O Heer, mijn God, Gij koning van ´t 
heelal´ 
Kyriëgebed 
Zingen Glorialied LB 117d ‘Laudate omnes gentes’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Schriftlezingen door de lector 



  

Eerste Schriftlezing Psalm 1 
Zingen Psalm 119: 1 ‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’ 
 
Evangelielezing Lucas 6: 17-19, 27-35 
Zingen LB 314: 1 en 2 `Here Jezus, om uw woord’ 
 
Woorden bij het WOORD 
Zingen LB 973 ´Om voor elkaar te zijn uw oog en oor´ 
 
AFSCHEID EN (HER)BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 
Afscheid door Frits 
Inleidend woord door Hanneke 
Zingen LB 975: 1, 3 en 4 ‘Jezus roept hier mensen samen’ 
Gelofte 
Zegen 
Vraag aan gemeente 
v: Gemeente, 
     Blij zijn wij met 
     Onze kerkenwerkers. 
     Wilt u hen omringen met uw meeleven en gebed? 
g: Ja, dat willen wij van harte. 
Zingen LB 217: 5 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie,  Nepal  

Omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken veel jongeren naar 
India, Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden 
erbarmelijk en de lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van 
deze arbeidsmigranten terugkeren. Kerk in Actie creëert in Nepal voor 2500 
jongeren werkgelegenheid, zodat zij in hun eigen omgeving een 
menswaardig bestaan kunnen opbouwen. De jongeren krijgen een 
landbouwtraining of vakopleiding en een stageplek en coaching. Ook 
worden zij in contact gebracht met afnemers of werkgevers. 
Wij bevelen beide collectes van harte aan. 



  

 
Gebeden 

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

 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied LB 425 ‘Vervuld van uw zegen´ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Muziek Toccata et Fuga d-Moll (BWV 565) 

------------------------------------- 
 
De bloemengroeten gaan naar   
Mevr. Nieuwenhuis-Wolters, Polakstraat 33   
Dhr.Rietman, Looweg 

 

  


