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ORDE VAN DIENST 
OM TE BEGINNEN 
 
Muziek Voluntary g-minor - J. Stanley (1713-1786) 
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 276; 1 ‘Zomaar een dak’ 
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 LB 276; 2 ‘Woorden van ver´ 
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)       
Kyriegebed 
Zingen Glorialied LB 217; 5 ´Aan U ons loflied´ 
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing 1 Samuel 3: 1-10 
Zingen LB 895 ´Wij gaan de nacht door´ - tussen vers 2 en 3 Spaanse 
tekst van Johannes van het Kruis 
 

Het licht wordt nooit duister, 



  

en ik weet dat al het licht van dit licht komt, ondanks de 
nacht. 

 
Evangelielezing Johannes 1: 35-51 
Zingen LB 601: 1 en 2 `Licht dat ons aanstoot in de morgen´ 
 
Woorden en lied bij het WOORD: ´Stem van God verstaan´ 
Met luisterkijklied: ‘Follow the Sun’ (Xavier Rudd) 

Orgelspel Courante - G.F. Handel (1685-1759) 
Zingen LB 362: 3 ´Van U is deze wereld, deze tijd´ 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Kerk in Actie, Oeganda  

Klimaatverandering zorgt in het noorden van Oeganda voor steeds meer 
droogte en overstromingen. Het wordt steeds moeilijker om genoeg 
voedsel te verbouwen. De Oegandese Anglicaanse Kerk steunt boeren en 
boerinnen in hun strijd om het bestaan. Ze krijgen (landbouw)training op 
demonstratievelden. Daar leren ze hoe je met droogtebestendige zaken en 
houtbesparende ovens, door bomen te planten en oogst goed op te slaan 
beter bestand bent tegen het klimaat. De boeren geven hun kennis  weer 
door aan anderen. Beide collectes bevelen wij van harte aan. 

Zingen LB 895 ´Wij gaan de nacht door´ - alleen de chant 
Dankgebed 
Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij zingen acclamatie: ‘Spreid uw dragende vleugels 
onder ons uit’ (t: Maria de Groot, m: Eileen Silcocks) 

 
Stil gebed 



  

Onze Vader 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan)  
Zingen slotlied LB 601; 3 ‘Alles zal zwichten en verwaaien´ 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 

Muziek Praeludium C-Dur (BWV 545) -J.S. Bach (1685-1750) 
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De bloemengroeten gaan naar   
Bathmen  
Henk Bluemink, Looweg 2, Kring van Dorth 
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Wijnand en Agnes Reimink, Muldersweg   
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