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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Allein Gott in der Höh sei Ehr (BWV 664) - 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 221; 1  en 2 ‘Zo 
vriendelijk en veilig als het licht’ 
 
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) 
 
Zingen lied/ Psalm 23c ‘Mijn God, mijn herder, zorg voor mij’ 
 
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)  
 
Lofzang LB 299e ‘Kyrie- en Gloriahymne’  



  

(Kyrië = voorganger/ gemeente) 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Zingen lied 981: 1 en 2 ‘Zolang er mensen zijn op aarde’ 
 
Inleiding op de lezing en Gebed bij de opening van de Schriften  
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Ruth 4 
Zingen LB 974: 1, 2 en 5 ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’ 
 
Evangelielezing Matteüs 13: 1-11; 18-23 
Zingen LB 764 ‘Een zaaier ging uit om te zaaien’ 
 
Woorden bij het WOORD   
 
Meditatief orgelspel Grave - A. de Klerk (1917-1998) 
Zingen LB 992 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Meester Geertshuis  

Midden in  het levendige centrum van Deventer staat het Meester 
Geertshuis, een gastvrije huiskamer waar mensen even op adem kunnen 
komen. Het is een plek waar je kunt zijn wie je bent, waar aandacht is voor 
wat bezoekers beweegt en bezielt, of het nu gaat om mooie of om 
teleurstellende ervaringen. 
In een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt 
het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, 
als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je 
gevlucht bent naar ons land. 
Dan is het goed om mensen te ontmoeten die voor jou openstaan, die je 
steunen en je inspireren om met anderen je ervaringen te delen en kracht 
te hervinden om verder te gaan. Dat er een plaats is waar vrijwilligers en 
beroepskrachten je zo nodig doorverwijzen om passende ondersteuning te 
vinden. Het Meester Geertshuis kan uw ondersteuning goed gebruiken. 



  

 
Voorbeden 
Na de woorden “Zo bidden wij, zingend”, zingen we als acclamatie 
LB 368g ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’  
Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen LB 150a ‘Geprezen zij God’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Orgelspel Praeludium C-Dur (BWV 547) - J.S. Bach (1685-1750) 
  

 

 


