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43e Paasdag / ‘Exaudi’ 
29 mei 2022 – Dorpskerk Okkenbroek 

 
 
 

 
Aan de dienst werken mee 
 

Voorganger Ds. J. Weijenberg (Harfsen)  
Orgel Franske Veltkamp 

Ouderling van dienst Janneke van Schooten 

Diaken van dienst Elleke Brinkman  

Lector  Marian Jansen 
PowerPoint  Frits Mandersloot 
Camera Hans Möller 
Koster Freek Kleiboer 

 

 



  

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 283: 1 en 2 ‘In de veelheid van 
geluiden’ 
 
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.  
 
Samenzang lied LB 283; 3 en 4 ‘Want wij mensen op de aarde’ 
 
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 
Glorialied LB 150a; 1, 2, 3 en 4 ‘Geprezen zij God’ 
 
 
 



  

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed tot de Geest 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Jesaja 40: 26 - 31 
Zingen lied LB 214: 1, 2, 5 en 7 ‘Het licht dat weer opnieuw begon’ 
 
Tweede Schriftlezing Johannes 16, 12 - 23a 
Lied LB 600: 1, 2, 3 en 5 ‘Licht, ontloken aan het donker’ 
 
Woorden bij het WOORD 
 
Muziek 
Samenzang LB 663: 1 en 2 ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 
 
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.  
 
Dankzegging en voorbede 
Stil gebed, 
besloten met het Onze Vader  
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 146c: 1 en 7 ‘Alles wat adem 
heeft love de Here’ 
 
Zending en zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Orgelspel 
 

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

MEDEDELING 
 
 
De bloemengroet gaat naar  
Mevr. Volkerink, Verpleeghuis Grooter of Voorster in Deventer 
 
 


