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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Liebster Jesu, wir sind hier (BWV 730 en 731) -  
J.S. Bach (1685-1750) 
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 215; 1, 2, 3, 4 en 5 
‘Ontwaak, o mens, de dag breekt aan’ 
 
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 27; 1 en 2 ‘Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en 
Here’ 
 
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)   
 
Kyriegebed  
Zingen ‘Jezus, U bent licht’ (Taizé) 



  

Jezus, U bent het licht in ons leven, 
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven, 
open mij voor Uw liefde, o Heer. 

 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening  
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Exodus 19: 1 - 6 
Zingen LB 275 ‘Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig’ 
 
Evangelielezing Johannes 14: 1 – 7 
Zingen LB 330 ‘Woord dat ruimte schept’ 
 
Woorden bij het WOORD 
 
Luisterlied ‘Die mij droeg’ (Huub Oosterhuis)  
 Die mij droeg op adelaarsvleugels; 

 die mij hebt geworpen in de ruimte 

 en als ik krijsend viel 

 mij ondervangen met uw wieken 

 en weer opgegooid -  

 totdat ik vliegen kon op eigen kracht.  

GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- PKN jongeren diaconie  

 
 
 
 
 
 



  

 
 
Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee ! Jong 
Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestante Kerk en Kerk 
in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen 
kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. 
Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op 
welke manieren  ze van betekenis kunnen zijn voor mensen om hen 
heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma 
stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.  
 
Gebeden 
 Dankgebed 
 Voorbeden 

Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken door de diaken met 
het licht van de Paaskaars, waarbij gezongen acclamatie LB 368g 
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’  
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen LB 680 ‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Muziek Praeludium g-Moll (BWV 558) 
 
 
 


