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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Ein fester Burg ist unser Gott - 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)  
Openingslied 280 ‘De vreugde voert ons naar dit huis’ 
 
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.  
 
Zingen Psalm 130; 3 ‘Ik heb mijn hoop gevestigd’ 
 
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 
 
Zingen Glorialied 274 ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ 



  

 
RONDOM HET WOORD 
 
Hervormingsdag / NBV 21 
 
Gebed om opening, uitlopend op gezongen lied 332 ‘Heer, laat uw 
woord spreken’ 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Jesaja 30: 19-21, 26 
 
Zingen lied 285 ‘Het licht is ons voorgegaan’ 
 
Het evangelie gelezen, gezongen, verkondigd: 
 
Evangelielezing Johannes 9: 1-12 
Zingen lied 103e  
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
(Vertaling: Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.) 

 
Evangelielezing Johannes 9: 13-36 
Zingen lied 103e  
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 
Evangelielezing Johannes 9: 37-41 
Zingen lied103e  
Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul, who leads me into life. 
 
Woorden bij het WOORD 
 
Luisterlied 860 cd ‘Gij die ons hebt geschapen’  
(t. Andries Govaart, m. Rob Goorhuis) 
 



  

1.Gij die ons hebt geschapen 
uit aarde, adem, woord, 
die ons hebt uitgeroepen, 
beginakkoord. 

 
Refrein:  Maak heel wat is gebroken, 

 herstel in ons uw leven, 
 uw levenskracht. 
 Maak heel wat is gebroken, 
 herstel in ons uw levenskracht. 
 

2.De schaduw, de verblinding, 
de koorts, de open wond: 
verzoen me en verbind mij, 
spreek mij gezond. Refrein 

 
3.Geef wie is uitgestoten, 
geborgenheid ontbeert 
een huis, een naam en warmte 
en alle eer. Refrein 

 
4.Het huis dat wij bewonen, 
ons lichaam in de tijd: 
geef vrede alle dagen, 
ook in de strijd. Refrein 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 
 

- Kerk en diaconie 
- War Child  

 
War Child zet zich in voor een beter leven van honderdduizenden 
kinderen in oorlog. Ze helpt met het verwerken van hun ingrijpende 
ervaringen, het weer contact durven maken met andere mensen en 
het opbouwen van zelfvertrouwen. War Child zorgt ervoor dat ze 



  

leren lezen, schrijven, rekenen en een vak leren. Er wordt een veilige 
omgeving gecreëerd waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een 
stabiele, en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen. War 
Child werk wereldwijd. Niet omdat het leuk is maar omdat kinderen 
daar recht op hebben. 
Wij bevelen beide collecte van harte aan. 
 
Gedachtenis 
 
Zingen lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’  
 
Gebeden 

Dankgebed  
Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken door de diaken 
met het licht van de Paaskaars, waarbij gezongen acclamatie: 
allen: ‘Heer, hoor ons bidden, laat komen uw rijk!’, lied 368j. 
Stil gebed 
Onze Vader 

 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied 723; 1 en 2 ‘Waar God de Heer zijn schreden zet’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Muziek Een Vaste Burg is onze God - J. Zwart (1877-1937) 

 

 
 
 
 
 
 



  

 
De bloemengroeten gaan naar 
   
Okkenbroek 
Dhr. H. Jonker, Koepelweg 
 
Bathmen 
Dhr. Beltman, Leemkuilsweg   
Roelof in ’t Hof, Boersenk in Zuidloo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tijdens de adventsperiode, een Kerstengel zijn voor een ander. 
 

Zondag 28 november is de eerste Adventszondag van dit jaar. In de 
adventsweken zien we uit naar Kerst. De komst van Jezus naar deze 
aarde. Een feest van Licht. 

Voor heel veel mensen voelt de decembermaand helemaal niet als 
een maand om te verwachten en verlangend naar uit te zien. Is 
december een maand waarin je je eenzaam voelt, blik je terug op 
een moeilijk jaar of maakt ook het vooruitkijken naar het nieuwe 
jaar dat je niet zonder zorgen bent. Wat kan een Kerstengel dan 
welkom zijn! 

En voor wie nog meer? Eigenlijk komt in principe 
iedereen voor een Kerstengel in aanmerking: 
ouderen, jongeren, kinderen. Uw buurvrouw, een 
vluchteling, een collega van het werk die wel een 
bemoediging kan gebruiken, of … gewoon 
iedereen die wel eens wat extra aandacht 
verdient. 

Ook dit jaar zoeken we daarom mensen die als 
‘Kerstengel’ in de adventsperiode Present willen 
zijn voor een ander. Als Kerstengel kom je 3 tot 4 
keer in actie, op een manier die bij jou past. Op       

onze website vind je meer informatie en kun je je als 
Kerstengel aanmelden. 
www.presentdeventer.nl/kerstengel 

 

Je mag je ook opgeven bij leden van de diaconie 

Ook kun je iemand aanmelden die wel een engel kan gebruiken. 
https://stichtingpresent.nl/deventer/kerstengel/kerstengel-
aanmelden-begunstigde/ 

 

http://www.presentdeventer.nl/kerstengel
https://stichtingpresent.nl/deventer/kerstengel/kerstengel-aanmelden-begunstigde/
https://stichtingpresent.nl/deventer/kerstengel/kerstengel-aanmelden-begunstigde/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


