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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Variaties over een oud Nederlandsch Lied 'Ick wil mi gaen 
vertroosten' - J. Bijster (1902-1958) 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart voorbereiden op 
de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
(We gaan staan) Aanvangslied LB Psalm 25; 1 en 2 ‘Heer, ik hef mijn hart 
en handen’ 
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.  
Zingen LB Psalm 25: 4 ‘God is goed, Hij is waarachtig’ 
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)       
Kyriëgebed … zo bidden wij zingend LB lied 599: 1, 3 en 4 ‘O diepe nacht 
die ons omringt’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed van de zondag 
Schriftlezingen door de lector 
Profetenlezing Jeremia 32: 6 - 15 
Zingen LB 770; 1, 2 en 4 ‘De Here, de heerser der aarde’ 
Evangelielezing Johannes 12: 20 - 28 
Zingen LB 575; 6 ‘Jezus, leven van ons leven’ 
 
Woorden bij het WOORD 



  

Muziek Variaties over een oud Nederlandsch Lied 'Ick wil mi gaen 
vertroosten' - J. Bijster (1902-1958) 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste, 

   in de taal van puur geweld, 

   in de macht van machtigen, 

maar ik wil geloven in het recht van de mens, 

   in de open hand, 

   in de kracht van de overtuiging. 

 

Ik zal niet geloven in ras of rijkdom, 

   in voorrechten, 

   in een onveranderlijke orde, 

maar ik wil geloven dat alle mensen gelijk zijn, 

   dat de orde van het onrecht wanorde is. 

 

Ik zal niet geloven dat liefde begoocheling is, 

   vriendschap onbetrouwbaar, 

   en dat alle woorden leugens zijn, 

maar ik wil geloven in de liefde die verdraagt, 

   in de weg van mens tot mens, 

   in een woord dat zegt wat het zegt. 

 

Ik zal niet geloven  dat oorlog onvermijdelijk is 

   en vrede onbereikbaar, 

maar ik wil geloven in de kleine daad, 

   in de macht van de goedheid, 

   in vrede op aarde. 

 

Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is, 

   dat de droom van de mensheid 

   een droom zal blijven 

   en dat de dood het einde zal zijn, 

maar ik durf geloven in de nieuwe mens, 

   in Gods eigen droom: 



  

   een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

   waar gerechtigheid wonen zal.  

 
Zingen ‘Dona nobis pacem’ 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Bloemen voor zieken  

Deze collecte is bestemd voor onze eigen diaconie, onderdeel Bloemen voor zieken. 
Op zondagmorgen staan we stil bij diegenen die in het ziekenhuis verblijven of 
verbleven, tobben met een handicap of een chronische aandoening; Een beetje 
extra aandacht zal deze mensen zeer zeker goed doen. Om dit werk mogelijk te 
maken vragen wij uw financiële steun zodat wij hen het gevoel kunnen geven er 
gewoon bij te horen.  
Wij bevelen beide collectes van harte aan. 

Gedachtenis - zingen LB 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
Dankzegging en voorbede 
Stil gebed, 
besloten met het Onze Vader (eventueel gezongen) 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 1010 ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Muziek Variaties over een oud Nederlandsch Lied 'Ick wil mi gaen 
vertroosten' - J. Bijster (1902-1958) 


