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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 

Orgelspel 
Gemeenteleden kunnen zich in de stilte van het eigen hart 
voorbereiden op de dienst. 
Welkom – door de ouderling van dienst (o) 
(We gaan staan) We zingen openingslied LB 280; 1, 2, 4, 5 en 6 ‘De 
vreugde voert ons naar dit huis’ 
 
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 Psalm LB 81; 1, 4, 5 en 6 ‘Jubel God ter eer’ 
 
Groet - door de voorganger (v) 
v: De vrede van de Heer is met u! 
a: Zijn vrede is ook met u.  
v: Wenst elkaar de vrede. (We gaan zitten)   
 
Openingswoorden 
Kyriegebed  
Zingen Glorialied LB 305; 1, 2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 



  

Liturgische schikking 
Gebed om opening 
 
Eerste Lezing Genesis 28: 10-22 – ‘Jakobs droom in Betel’ – lector 
Zingen LvdK 487; 1 en 3 ‘De Heer heeft mij gezien’ 

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
  ben ik opnieuw geboren en getogen. 
  Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
  gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
  Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
  en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 

 
3. Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

  Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 
  Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, 
  zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
  zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
  zo zult Gij uw beminden overkomen. 
 

Tweede Lezing Lucas 24: 13-35 – ‘De Emmaüsgangers’ - lector 
Zingen LB 942; 1, 2 en 3, ‘Ik sta voor u in leegte en gemis’ 
 
Woorden bij het WOORD   
Muziek op de vleugel 
 

Zingen LB 695; vers 1, 2, 3, 4 en 7 ‘Heer, raak mij aan’ vers 5 en 6 uit 

Hoop voor alle volken (nr. 103). Melodie hetzelfde. 

1 Heer raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 

geef op uw waarheid zicht. 
 

2 Raak met uw adem mijn onrust 

tot ik de rust hervind. 

Al mijn wonden heelt gij, 

Gij ziet mij als uw kind. 

3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 

En al mijn twijfels bant. 

Als geroepen kom ik: 

Mijn tijd is in uw hand. 

 

4 Kom en doorstraal mijn dagen, 

Geest van God uitgegaan, 

die mijn ogen opent 

voor wie nu naast mij staan. 

5 Geest van hemelse klaarheid, 6 Heer raak mij aan met uw adem,  



  

geef mij helder zicht 

op wie vriendschap vragen 

aan elkaar toegedicht. 

Geest die zingen doet. 

Waar u mij nabij bent,  

vind ik vaste voet. 

 

  7 Heer raak ons aan met uw adem, 

  geef ons een vergezicht! 

  Draag ons op uw vleugels, 

  zegen ons met uw licht. 

 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Hospice de Winde  

Hospice de Winde geeft mensen een plek waar zij tot hun naderend einde 
kunnen verblijven, omringd door vele vrijwilligers en beroepskrachten. Dag 
en nacht staan mensen klaar voor deze patiënten en hun familie om een 
menswaardig sterven mogelijk te maken als dat om welke reden dan ook 
thuis niet mogelijk is. Het gaat vooral om vrijwilligers die onze steun 
verdienen. Het is een bijzonder soort werk waar lang niet iedereen geschikt 
voor is en wat in anonimiteit gedaan wordt. Dat ondersteunen wij van 
harte. De kerkenraad beveelt beide collectes van harte aan. 
Gedachtenis, waarbij zingen LB 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
Dankgebed, voorbede, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
Na elke voorbede zingen we het refrein uit LB 547 ‘Kyrie Eleison, 
wees met ons begaan. Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan’ 
Kijkluisterlied LB 689 (door Francis van Broekhuizen) ‘Wat altijd is 
geweest’ 
 
GEZEGEND VERDER 
 
Slotwoorden 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 
Wegzending en zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Muziek op de vleugel 

---------------------------------- 
De bloemengroet gaat naar Hannie Wibbeling, Kerkmarsweg  


