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ORDE VAN DIENST 
 

OM TE BEGINNEN 

 
Muziek Op U, mijn Heiland blijf ik hopen (3 variaties) - P. Brakman 
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 442: ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ 
 
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. 
 
Psalm 85; 1 en 4 ‘Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer’ 
 
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) 
 

RONDOM HET WOORD 

 
Gebed om ontferming 
 



  

Orgelspel 
 
Schriftlezingen – door de lector 
 
Eerste lezing Sefanja 3: 14 – 20 
 
Orgelspel lied 550 ‘Verheug U, gij dochter van Sion’ 
 
Tweede lezing Lucas 3: 7 - 18            
 
Acclamatie lied 339a  
 
Woorden bij het WOORD 
 
Orgelspel 
 
Geloofsbelijdenis (staande) lied 344 ‘Wij geloven één voor één’ 
 

RONDOM DE TAFEL 

 
Diaconale mededeling – door de diaken van dienst  

- Kerk en diaconie 
- KIA binnenlands diaconaat – Een stabiel huis voor 

kinderen. 
 
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze 
maakten in hun jonge leven al té veel mee. In de Glind, een klein 
dorp in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze 
getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun 
toekomst. In jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende 
kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel 
gewone dorp staan 28 gezinshuizen, waar deze kinderen een veilig 
thuis vinden. 
De kerkenraad beveelt beide collectes van harte aan. 
 
Dankzegging en voorbede 
Stil gebed,  



  

besloten met het Onze Vader  
 
Inleiding op de viering  
 
Lied 381; 1 en 2 ‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’         
 
Tafelgebed 
 
Deling van brood en wijn onder orgelspel 
 
Lied 381; 6 ‘U wil ik danken, grote Levensvorst;’ 
 
Dankgebed 
 

GEZEGEND VERDER 

 
We zingen (staande) het slotlied 435; 1 en 4 ‘Hef op uw hoofden, 
poorten wijd’ 
 
Zegen beantwoord met gezongen: Amen (3x) 
 
Orgelspel na de dienst Op U, mijn Heiland blijf ik hopen 
(slotvariatie) - P. Brakman 
 ------------------------------------ 
 
Wij wensen u/ jullie een goede zondag toe! 
 
 
 
 
 
 
Briefschrijfactie Amnesty 
Amnesty stuurt honderdduizenden brieven naar autoriteiten en 
vraagt hen een einde te maken aan het onrecht wat veel mensen 
wordt aangedaan. Kom in actie en onderteken na afloop van de 
dienst een kant en klare brief! 


