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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) Openingslied LB 288 ‘Goedemorgen, welkom 
allemaal´ 
 
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.  
 
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)       
 
Zingen ´Goeiemorgen´ (Trinity) 

Goeiemorgen 
Goeiemorgen 
De zon is alweer op 
Goeiemorgen deze morgen 
‘k Heb een liedje in m’n kop 
Tada ta tadadai da ta (4x) 
Wat je ook gaat doen vandaag 
Doe een deuntje en een grote gaap 
Rek je uit en zeg maar JA! 



  

Je zult zien dat alles beter gaat 
 
Zing dit liedje als de dag begint 
Want een liedje maakt het donker licht 
Doe die slaap maar weg uit je gezicht 
En als je haar maar netjes zit 
 
Goeiemorgen 
Goeiemorgen 
De zon is alweer op 
Goeiemorgen deze morgen 
‘k Heb een liedje in m’n kop 
Tada ta tadadai da ta (4x) 
 
Buenos dias, guten morgen, hey 
Selamat pagi, bonjour, good day mate 
Es salam aleikum, namasté 
Jambo, boker tov, ni hao, salve  
 
Goeiemorgen 
Goeiemorgen 
De zon is alweer op 
Goeiemorgen deze morgen 
‘k Heb een liedje in m’n kop 
Tada ta tadadai da ta (8x) 

 
Kyriëgebed 
Glorialied LB 8b ‘Zie de zon, zie de maan’ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Begin van de kindernevendienst 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Ruth 4 
Zingen lied LB 326: 1, 2, 3 en 4 ‘Van ver, van oudsher aangereikt´ 
 
Evangelielezing Matteüs 1: 1, 17 



  

Zingen LB 326: 5 en 6 ‘Van ver, van oudsher aangereikt’ 
 
Woorden bij het WOORD Adem van God 
Kijkluisterlied ‘Father en Friend’ (Alain Clark) 
 
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. 

 
Dankgebed - Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij we zingen LB 368g ‘Adem van God’ 
Stil gebed - Onze Vader  
 
GEZEGEND VERDER 
 
Einde van de kindernevendienst 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 416 ‘Ga met God en Hij zal met 
je zijn’ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
Orgelspel 
 


