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ORDE VAN DIENST 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Orgelspel Nun danket alle 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) We zingen openingslied LB 217; 1 en 2 ‘De dag 
gaat open voor het woord des Heren´ 
 
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.  
 
Zingen vervolg openingslied LB 217; 3 ‘Door U geschapen om uit U 
te leven´ 
 
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)   
 
Kyriegebed, uitmondend in zingen LB 301k: ‘Kyrie eleison’ 
Zingen Glorialied LB 655 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ 
 



  

RONDOM HET WOORD 
 
Gebed om opening 
 
Schriftlezingen door de lector 
Eerste Schriftlezing Exodus 13: 8-9 
Zingen Psalm LB 119; 4 en 5 ‘Waarmee bewaart de jeugd haar 
bloem, haar eer’ 
 
Evangelielezing Lucas 16: 19-31 
Zingen LB 568a; ‘Ubi caritas’ 
 
Woorden bij het WOORD: God ligt voor het oprapen!  
 

Orgelspel Schmücke dich, o liebe Seele - J. Brahms (1833-1897) 
Zingen Psalm LB 119; 6 ‘O God, ik ben van harte verblijd’ 

 

RONDOM DE TAFEL 

  
GEBEDEN EN GAVEN 
 
Diaconale mededelingen - door de diaken van dienst 

- Kerk en diaconie 
- Nederlands Albert Schweitzer Fonds (N.A.S.F.)  

Ondersteuning van ontwikkelingslanden moet gericht zijn op het 
vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert 
Schweitzer, gebaseerd op Eerbied voor  het leven, steunt het 
N.A.S.F. daarom kleinschalige, op zelfredzaamheid en lagere termijn 
gerichte gezondheidszorg gerelateerde initiatieven met passende 
bijdragen. De focus ligt daarbij op Sub-Sahara Afrika. Met behulp 
van  microgiften wordt getracht de gezondheid van zoveel mogelijk 
mensen daar te verbeteren. Helpt u mee met uw gift? 
 
Voorbeden 
Na elke intentie wordt een kaarsje aangestoken met het licht van de 
Paaskaars, waarbij  we zingen LB 368f ‘God van leven en licht’ 
Stil gebed 



  

 
Tafelgebed voor zondag ‘zingt’(Sytze de Vries)  
 
 v:  De Heer zij met u! 
 a:  en met uw geest! 
 v:  Verheft uw harten! 
 a:  We zijn met ons hart bij de heer! 
 v:  Zegenen wij de Heer onze God! 
 a:  hem zeggen wij dank! 
 
 v:  Gij, die God zijt,  
  (…) 
  als ook wij zingen LB 217; 5 ‘Aan U ons loflied: glorie  
  aan de Vader’ 
  
 v:  (…) 
 
Onze Vader 
 
We gaan in de kring staan 
Brood voor onderweg en Wijn van het Koninkrijk, 
waarbij wij zingen: ‘Jesus Christ, bread of life’ (Taizé) 
 
 Jesus Christ, bread of life, those who come to you will  not 
 hunger. 
 Jesus Christ, Risen Lord, those who trust in you will not  thirst 
 
Dankgebed 
 
GEZEGEND VERDER 
 
(We gaan staan) Zingen slotlied LB 657; 1 en 4 ‘Zolang wij 
ademhalen’ 
 
Zegen beantwoord met zingen: Amen (3x) 
 
Orgelspel Nun danket alle Gott - S. Karg-Elert (1877-1933) 


