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ORDE VAN DIENST 

 
 

Welkom door de ouderling 

Stil gebed 

Intochtslied gezang 258 

1) Halleluja, lof zij de Heer ! 
Aanbidt de Vader, geeft Hem eer, 
de Schepper aller dingen ! 
De roem van zijn barmhartigheid, 
zijn wijsheid, macht en majesteit 
moet al het schepsel zingen. 
 
2) Halleluja, lof zij de Zoon, 
gedaald van 's hemels hoge troon 
tot heil van stervelingen ! 
Hem, die voor onze zonden stierf, 
ons 't leven door zijn dood verwierf, 
moet al het schepsel zingen. 
 

Bemoediging en groet 

Als antwoord zingt de gemeente gezang 258 

3) Halleluja, de Geest zij eer ! 
Als in zijn tempel daalt Hij neer 
in 't hart van stervelingen ! 
Hem, die ons troost en leert en leidt, 
en voor de hemel toebereidt, 
moet al het schepsel zingen. 
 
 



Als voorbereiding op het gebed van toenaderingen  zingen we lied 833 (3x - 
met woorden zoals hieronder) 

 

Gebed van toenadering 

  

Lezing leefregel | Galaten 5:22–26 (NBV) 
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en 
goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen 
heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en 
begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook 
de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet 
dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. 
 

Zingen lied 103c 

1) Loof de Koning, heel mijn wezen, 
gij bestaat in zijn geduld, 
want uw leven is genezen 
en vergeven is uw schuld. 
Loof de Koning, loof de Koning, 
tot gij Hem ontmoeten zult. 
 
3) Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, 
Hij kent onze broze kracht. 
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons 
van de boze en zijn macht. 
Looft uw Heiland, looft uw Heiland, 
die het licht is in de nacht. 
 

Kinderen gaan naar de kinderkerk 

Gebed om de Heilige Geest (door de lector) 

Vader God, zender van de Geest, 
Mag de Heer Jezus Christus zijn handen op ons leggen, 
opdat de ogen van ons hart zullen opengaan 
en wij in staat zijn om te  horen en begrijpen wat u ons  
deze ochtend wilt meegeven, 
hoe u ons wilt troosten en opbeuren, 
bemoedigen en aansporen, 



vermanen en terechtwijzen, 
ons geloof wilt verdiepen. 
Maak de blik van ons hart vrij 
opdat wij U mogen zien en ontmoeten 
hier en nu, door de aanraking en de leiding  
van uw heilige Geest.  
Amen 
  

Lezing N.T. |  Marcus 10:32, 35–40 

Op weg naar Jeruzalem 
32 Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit; de leerlingen waren 
ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang.  
 
35 Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, kwamen bij hem en zeiden: ‘Meester, 
we willen dat u voor ons doet wat we u vragen.’ 36 Hij vroeg hun: ‘Wat willen jullie dan 
dat ik voor je doe?’ 37 Ze zeiden: ‘Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan 
rechts van u zitten en de ander links.’ 38 Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie weten niet wat je 
vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken of de doop ondergaan die ik 
moet ondergaan?’ 39 ‘Ja, dat kunnen wij,’ antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: 
‘Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal 
ondergaan, 40 maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen, die 
plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd.’  

 

Zingen lied 538 

1) Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd, 
is leven van genade 
buiten de eeuwigheid, 
is leven van de woorden 
die opgeschreven staan 
en net als Jezus worden 
die 't ons heeft voorgedaan. 
 

Lezing N.T. | Marcus 10:40-45 
41 Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jakobus en 
Johannes. 42 Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken 
onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. 43 
Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen 
moeten dienen, 44 en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, 45 
want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en 
zijn leven te geven als losgeld voor velen.’ 
 

  



Zingen Hemelhoog 386  

(melodie: https://youtu.be/2YQOmRc9-fI ) 
 

 
 
1) Wil je opstaan en Mij volgen 
als ik noem je naam? 
Wil je dienen in 't verborgen, 
zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, 
broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind van jou 
en jij in Mij? 
 
2) Wil je gaan op nieuwe wegen,  
steil en ongewis? 
Wil je zijn tot hoed' en zegen  
voor wie vreemd'ling is? 
Val je niet een mens te hard  
die in leugens is verward? 
Hoor je t kloppen van mijn hart  
in jou en jij in Mij? 
 
4) Wil je zien dat wat Ik zie:  
jouw gaven velerlei? 
Wil je luist'ren als Ik zeg: 
'Een koningskind ben jij!’? 

https://youtu.be/2YQOmRc9-fI


Wil je geven wat je hebt,  
dat de wereld zich herschept  
en mijn leven wordt gewekt  
in jou en jij in Mij? 
 
5) Heer van liefde en van licht,  
vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht,  
en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga,  
uw ontferming achterna,  
en met lijf en ziel besta 
in U en Gij in mij.  
 

Verkondiging 

Zingen psalm 25 

2) HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
7) Gods verborgen omgang vinden 
zielen waar zijn vrees in woont; 
't heilgeheim wordt aan zijn vrinden 
naar zijn vre-verbond getoond. 
d'Ogen houdt mijn stil gemoed 
opwaarts, om op God te letten: 
Hij, die trouw is, zal mijn voet 
voeren uit der bozen netten. 
 

Dank- en voorbeden 

Tussen de gebeden zingen/bidden we lied 103e 
 
Prijs de Heer, mijn ziel, 
en prijs zijn heil'ge Naam. 
Prijs de Heer, mijn ziel; 
die mij het leven geeft 
 

stil gebed en Onze Vader 

  



Collecte  

Slotlied 'Ik wil jou van harte dienen' (Opw 378) 

1) Ik wil jou van harte dienen 
en als Christus voor je zijn. 
Bid dat ik genade vind, dat 
jij het ook voor mij kunt zijn. 
 
3) Ik zal Christus' licht ontsteken  
Als het duister jou omvangt. 
Ik zal jou van vrede spreken  
Waar je hart naar heeft verlangd. 
 
4) Ik zal blij zijn als jij blij bent  
huilen om jouw droefenis. 
Al mijn leeftocht met je delen  
tot de reis ten einde is. 
 

Heenzending en zegen 

Dat de Heer Zijn genade aan je betoont, 
dat het licht van Zijn aangezicht je gids zal zijn, 
dat Hij je bewaren en ondersteunen zal, 
dat Zijn Geest altijd aan je zijde zal zijn, 
dat Zijn engelen over je waken, wanneer je slaapt, 
en als je ontwaakt, dat Hij je zal vervullen met zijn genade 
dat je Hem zult liefhebben en dienen al je dagen. 
 
Zo zegene Hij jou: Vader, Zoon en heilige Geest. 
 

Als antwoord zingt de gemeente: 

5) Dan zal het volmaakte komen  
als wij zingend voor Hem staan. 
Als wij Christus' weg van liefde 
en van lijden zijn gegaan. 

  


