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ORDE VAN DIENST 

 

Welkom door de ouderling 

Stil gebed 

Intochtslied  

 Zingen psalm 63 

1) Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat, 
naar U, Heer, strekt zich mijn verlangen. 
Mijn hart wil niets dan U ontvangen, 
die leven zijt en leven laat. 
O Heer, mijn ziel en zinnen smachten 
en dorsten naar U in een land, 
waarop de zon verzengend brandt, - 
schenk Gij mijn leven nieuwe krachten. 
 



3) Wanneer ik wakend in de nacht 
mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven, 
dan mag ik weer uw goedheid proeven; 
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht. 
Waar zich uw vleugels breed ontvouwden, 
zing ik mij van mijn zorgen vrij. 
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij, 
door uw hand word ik vastgehouden. 
  

Bemoediging en groet 

Psalm 36 
Hoe kostbaar is uw liefde, God!  
In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 
 

Zingen | lied 940 (opw 695)  

(solo) 
Verberg mij nu 
onder uw vleugels Heer 
houd mij vast 
in Uw sterke hand 
 
(allen) 
als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil; 
U bent mijn God! 
 
(solo) 
vind rust mijn ziel 
in God alleen 
ken Zijn kracht 
vertrouw Hem en wees stil 
 
(allen) 
als de oceaan haar krachten toont 
zweef ik met U hoog 
boven de storm 
Vader, U bent sterker dan de vloed 
dan word ik stil; 
U bent mijn God! 
 

Gebed van toenadering 



 Lezing leefregel Deuteronomium 10:12-14, 16-20a 

Welnu Israël, wat verlangt de HEER uw God anders van u dan dat u Hem vreest en zijn 
wegen gaat, dat u Hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel, dat u de 
geboden van de HEER onderhoudt en de voorschriften die ik u vandaag geef? Dan zult u 
gelukkig zijn. Zie, aan de HEER uw God behoren de hemel, de hemel der hemelen en de 
aarde met al wat erop is; ...  
  
Besnijd de voorhuid van uw hart en blijf niet langer hardnekkig. De HEER uw God is de 
God der goden en de Heer der heren, de grootste, de machtigste, de verhevenste God, 
die niemand naar de ogen ziet en die zich niet laat omkopen. Hij doet recht aan weduwen 
en wezen, en aan vreemdelingen bewijst hij zijn liefde, door hun voedsel en kleding te 
schenken. Ook u moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want u bent zelf 
vreemdelingen geweest in Egypte. De HEER uw God zult u vrezen, Hem dienen, Hem 
aanhangen en bij zijn naam uw eden afleggen. Hem moet u loven, Hij is uw God 
 

Lied met de kinderen "Ik stel mijn vertrouwen" (EL 188) 

Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God, 
want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en k weet Hij is mij steeds nabij. 
 

Kinderen gaan naar kinderkerk 

 

Gebed om de Heilige Geest (lector) 

  

Lezing O.T. Psalm 126:1–6 (NBV) 

1 Een pelgrimslied.  
 

 Toen de HEER het lot van Sion keerde,  
 was het of wij droomden,  
2 een lach vulde onze mond,  
 onze tong brak uit in gejuich.  
 
 Toen zeiden alle volken:  
 ‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’  
3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,  
 we waren vol vreugde.  
4 Keer ook nu ons lot, HEER,  
 zoals u water doet weerkeren in de woestijn.  
 
5 Zij die in tranen zaaien,  
 zullen oogsten met gejuich.  
6 Wie in tranen op weg gaat,  



 dragend de buidel met zaad,  
 zal thuiskomen met gejuich,  
 dragend de volle schoven. 
   

Zingen psalm 84 (oude berijming) 

(solo) 

3) Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 

Die kiest de welgebaande wegen; 

Steekt hen de hete middagzon 

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

En stort op hen een milden regen, 

Een regen, die hen overdekt, 

Verkwikt, en hun tot zegen strekt. 

 

(allen) 

4) Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort; 

Elk hunner zal, in 't zalig oord 

Van Sion, haast voor God verschijnen. 

Let, HEER der legerscharen, let 

Op mijn ootmoedig smeekgebed; 

Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; 

Leen mij een toegenegen oor, 

O, Jacobs God, geef mij gehoor. 
 

Lezing N.T. Marcus 16:1–4 (NBV) 
1 Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria de moeder van 
Jakobus, en Salome geurige olie om hem te balsemen. 2 Op de eerste dag van de week 
gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. 3 Ze zeiden tegen 
elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen?’ 4 Maar toen ze 
opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold; het was een heel grote steen. 
 

Zingen gezang 118 

2) Vervul, o Heiland, het verlangen, 

waarmee mijn hart uw komst verbeidt ! 

Ik wil in ootmoed U ontvangen, 

mijn ziel en zinnen zijn bereid. 

Blijf in uw liefde mij bewaren, 

waar om mij heen de wereld woedt. 

O, mocht ik uwe troost ervaren: 

doe intocht, Heer, in mijn gemoed ! 



 

Verkondiging 

Zingen 'Stil mijn ziel wees stil' (Opw. 717) 

(solo) 
Stil mijn ziel wees stil, 
en wees niet bang 
voor de onzekerheid van morgen. 
God omgeeft je steeds 
Hij is er bij, 
in je beproevingen en zorgen. 
 
(allen) 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 
 
(solo) 
Stil mijn ziel wees stil 
en dwaal niet af 
dwars door het dal zal Hij je leiden 
stil, vertrouw op Hem 
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding 
 
(allen) 
God U bent mijn God 
en ik vertrouw op U 
en zal niet wankelen 
Vredevorst vernieuw een 
vaste geest binnen in mij 
die rust in U alleen 

 
Stil mijn ziel wees stil 
en laat nooit los 
de waarheid die je steeds omarmd heeft 
wacht wacht op de Heer 
de zwartste nacht 
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt 
 
2x 
God U bent mijn God... 
Ik rust in U alleen. 
 



Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Collecte  

Slotlied lied 447 

1) Het zal zijn in het laatste der tijden 
dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, 
dat de wegen er heen zullen leiden 
en de volken der aarde op weg zullen gaan 
om de rechten des Heren te leren, 
zich tot God en elkaar te bekeren. 
 
2) Als Jeruzalems tinnen gaan blinken 
en beschamen der bergen en heuvelen trots, 
zal van Sion uit blijde weerklinken 
het bevrijdende woord van het koninkrijk Gods. 
Tot bescherming van allen die leven 
staat de wet van Gods heil er geschreven. 
 
3) En een smidse van 't huis onzes Heren 
maakt het zwaard tot een ploegschaar, de speer tot een zicht 
Niemand zal meer een wapen hanteren; 
maar zij groeten elkaar in het heldere licht 
van de waarheid die eindlijk zal dagen 
over mensen van zijn welbehagen. 
 

Heenzending en Zegen 


