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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Allein Gott in der Höh sei Ehr - J.P. Sweelinck (1562-1621) 
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 210; 1  en 2 ‘God van 
hemel, zee en aarde´ 
 
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.  (We gaan zitten) 
 
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)  
 
Trinitatis 
Zingen LB 8a; 1 en 6 ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam’ 
 
Kyriegebed uitmondend in zingen LB 301k ‘Kyrie eleison’ 
Zingen Glorialied LB 705; 1, 3 en 4 ‘Ere zij aan God, de Vader’ 
 



  

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening  
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Ruth 1 
Zingen LB 625; 1 en 2 ‘Groen ontluikt de aarde’ 
Evangelielezing Lucas 1: 78 - 79 
Zingen LB 158b ‘Een schoot van ontferming is onze God’ 
 
Woorden en lied bij het WOORD  God als vriendin  
Hierbij kijkluisterlied ‘Jouw land is mijn land’ (The Passion 
Hemelvaart) 
Zingen LB 738 ‘Kom zing het lied van Eva’ 

 
HERBEVESTIGING VAN AMBTSDRAGER 

 
Presentatie Tineke Dragt als ouderling voor het pastoraat 
 
Gelofte en zegen 
 v: Tineke, wil jij, als lid van onze kerkelijke gemeente, 

weer ambtsdrager worden 
met de gaven die jij hebt? 

 
Wil jij dat doen 
in verbondenheid met allen 
die zich, net als jij, 
geroepen voelen 
om te leven in het licht van het Koninkrijk van God 
en daartoe geïnspireerd worden door het Evangelie van 
Jezus Messias? 

 
Beloof je geheim te houden 
al wat je vertrouwelijk ter ore komt? 

 T: Ja, dat wil en beloof ik. 
 v: God, de Liefdevolle,  
  geve jou, geloof, hoop en liefde,  
  om je werk door zijn Geest te vervullen  



  

  in de gemeente van Jezus Messias. 
Verwelkoming gemeente (we gaan staan) 

 v: Gemeente, 
wij zijn blij om Tineke weer als ouderling 
in ons midden te hebben!  
Wilt u haar omringen met uw meeleven en gebed? 

 a: Ja, dat willen wij van harte! 
Zingen LB 675 ‘Geest van hierboven’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Terre des Hommes  

De missie van Terre des Hommes is strijden tegen kindermisbruik, 
seksuele uitbuiting, kinderhandel, kinderarbeid en bieden noodhulp. 
Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit. Haalt 
kinderen uit uitbuitingssituaties en zorgt ervoor dat de kinderen zich 
in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Dat doen ze samen 
met familie, omgeving en andere organisaties. Strijd u mee?  
(We gaan staan) Gedachtenis   
Zingen LB 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 
Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij we zingen LB 368g  
‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’  
Stil gebed - Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen LB 650 ‘De aarde is vervuld’ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Orgelspel Praeludium C-Dur (BWV 545) - J.S. Bach (1686-1750) 
 

MEDEDELING  
De bloemengroeten gaan naar 
Jan Aaldert Baltus, Smitsweg en Herman de Grote, Gorsselseweg 39 


