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Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Ds. H. van Essen (Zetten) 
Orgel Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Ankie Borger 

Diaken van dienst Tonny Oplaat 

Lector  Margreet Vierhouten 
Camera Hans Möller  
PowerPoint Theo Overduin 
Koster  Hans Möller 

 

 



  

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)  
Intredelied LB 1005: 1 en 2 ‘Zoekend naar licht hier in het duister´ 
 
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.  
 
Psalm LB 27: 1 en 2 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here´ 
 
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 
 
Lied LB 1010: 2 en 3  ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 



  

Gebed tot de Geest 
 
Lezingen uit de heilige Schrift – door de lector 
Lezing Jesaja 42: 1 - 7 
Zingen Psalm LB 119: 12 en 40 ‘Ik klem mij vast aan uw getuigenis’ 
 
Lezing Johannes 12: 37 – 50 
Lied LB 653: 1, 4 en 7 ‘U kennen, uit en tot U leven’ 
 
Woorden bij het WOORD 
Orgelspel 
 
Zingen LB 286: 1 en 3‘Waar de mensen dwalen in het donker’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie, Indonesië 

 
Een betere toekomst voor straatkinderen. In de Indonesische stad 
Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie 
Dreamhouse kijkt naar hen om. Zo zoekt de kinderen op en geeft 
begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die niet meer op straat 
willen wonen, is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil 
ook voorkomen dat kinderen op straat belanden en ondersteunt 
daarom hun ouders om financieel zelfredzaam te worden. Zo 
kunnen zij hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan. 
Helpt u met uw gift? 



  

 
Dankzegging en voorbede,  

Stil gebed, besloten met het Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 1005: 4 en 5 ‘Zoekend naar 
troost zijn velen dakloos’ 
 
Zending en zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Orgelspel 
 
 
 

Wij wensen u/ jullie een goede zondag toe! 

 
------------------------------- 

 
 

MEDEDELING 
 

De bloemengroet gaat naar  
Jan Bouwhuis 
 
 
 
 
 
 

 


