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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 630; 1 en 2 ‘Sta op! – Een morgen 
ongedacht’ 
 
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 openingslied (vervolg) LB 630: 3 en 4 ‘Sta op! – Een morgen 
ongedacht’ 
 
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)       
 
Kyriegebed 
Zingen Glorialied (cd) LB 27b ‘De Heer is mijn licht’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
 



  

Begin kindernevendienst met liedje ‘Goeiemorgen’ (Trinity): 
Goeiemorgen 
Goeiemorgen 
De zon is alweer op 
Goeiemorgen deze morgen 
‘k Heb een liedje in m’n kop 
Tada ta tadadai da ta (4x) 
 

Wat je ook gaat doen vandaag 
Doe een deuntje en een grote gaap 
Rek je uit en zeg maar JA! 
Je zult zien dat alles beter gaat 
 

Zing dit liedje als de dag begint 
Want een liedje maakt het donker licht 
Doe die slaap maar weg uit je gezicht 
En als je haar maar netjes zit 
 

Goeiemorgen Goeiemorgen … 
 
Buenos dias, guten morgen, hey 
Selamat pagi, bonjour, good day mate 
Es salam aleikum, namasté 
Jambo, boker tov, ni hao, salve  
 
Goeiemorgen Goeiemorgen… 
Tada ta tadadai da ta (8x) 

 
Evangelielezing Johannes 11: 28 - 44 – door de lector 
Zingen LB 608; 3 ‘De dode zal leven’ 
 
Woorden en lied bij het WOORD: ‘Tevoorschijn komen’ 

1. Lazarus 
Zingen: ‘Bless the Lord’ (LB 103 – chant 1x) 

2. Jezus 
Zingen: ‘Bless the Lord’ (LB 103 – chant 2x) 

3. Maria 
Zingen: ‘Bless the Lord’ (LB 103 – chant 3x) 

Orgelspel 
Zingen LB 416; 2 en 3 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 



  

Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 
- Kerk en diaconie 
- Leprastichting 

Al ruim 50 jaar zet de Leprastichting zich met hart en ziel in voor de strijd 
tegen lepra. En niet voor niets, want de inzet is effectief gebleken. Dankzij 
vroegtijdige opsporing, behandeling en genezing. Dankzij preventieve 
behandelingen van naaste contacten waarmee de Leprastichting bij hen 
lepra met maar liefst 60% kan voorkomen. Dankzij voorlichting en training 
van gezondheidswerkers om lepra tijdig te herkennen en discriminatie en 
uitsluiting tegen te gaan. 
Beide collectes bevelen wij van harte aan.  

 
Gedachtenis - Zingen LB 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
 
Dankgebed - Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij zingen acclamatie: ‘Spreid uw dragende vleugels 
onder ons uit’ (t: Maria de Groot, m: Eileen Silcocks): 

 
 
Stil gebed 
Kijkluisterlied: ‘Onze Vader verborgen’ (t: Huub Oosterhuis, m: Tom 
Löwenthal) 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Einde kindernevendienst 
(We gaan staan) Zingen slotlied 423 ‘Nu wij uiteengaan’ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Orgelspel 
 

 


