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ORDE VAN DIENST 

 

Welkom door de ouderling 

Stil gebed 

Intochtslied | Samen in de naam van Jezus (Opw. 167) 

1) Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken, 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 



2) Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren, 
omdat Hij er over waakt 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 
3) Prijs de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
  

Bemoediging en groet 

Zingen | Kom tot de Vader (Opw. 599)  

Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 
En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
 
Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Daarmee is alles klaar, 



wanneer jij komt. 
 
En wat je nu ook doet... 
 
(Refrein 2x) 
 
De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
 

Gebed  

Lezen leefregel | Deuteronomium 4 (NBV21) 

 1Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin 
ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en 
kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van 
uw voorouders, u zal geven. (…)    
5Zoals de HEER, mijn God, mij heeft opgedragen, leer ik 
u wetten en regels waarnaar u moet handelen in het 
land dat u in bezit zult nemen. 6Leef ze strikt na, dan 
toont u wijsheid en inzicht. Alle volken die dat zien en 
van deze wetten horen, zullen zeggen: ‘Wat is dat grote 
volk wijs en verstandig!’ 7Want welk volk, hoe groot 
ook, heeft goden zo dichtbij als wij de HEER, onze God, 
telkens als wij Hem om hulp roepen? 8En welk volk, 
hoe groot ook, heeft wetten en regels zo rechtvaardig 
als het onderricht dat ik u nu geef? 9Wees 
gewaarschuwd en neem u zorgvuldig in acht, zodat u 
nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien. Houd 
het uw leven lang in gedachten en geef het door aan uw 
kinderen en kleinkinderen. 
 
 

Zingen | Kom aan boord (OTH 453) 

1) Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: ‘het lukt me niet’ 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ‘Kom maar aan boord!’ 
 
Refrein: 
Kom aan boord 
ook voor jou is er een plekje, 



waar je hoort 
laat de hoop niet langer varen 
kom aan boord 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand 
 
2) Voor het meisje dat blijft denken 
‘alles gaat bij mij steeds mis’ 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit van trouw  
of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene 
en die roept: ’Kom maar aan boord!’ 
 
Refrein.. (2x)  
 

Gebed bij de opening van de Bijbel (door de lector) 

Barmhartige en trouwe God, Abba Vader, wij bidden opnieuw tot u, omdat we ons willen 
voorbereiden om samen Uw Woord te ontvangen.  We verlangen er naar uw woord te 
horen en bidden dat wij hierin uw boodschap voor ons eigen leven mogen leren verstaan. 
Om die reden vragen wij U: laat de kracht van de Heilige Geest ons deze morgen 
aanraken. Open ons verstand, hart en innerlijk en geef dat mogelijke gedachten en 
gevoelens van onrust ons niet zullen belemmeren. Dit alles bidden wij u in naam van onze 
heer en leermeester Jezus Christus. Amen 
 

Zingen psalm 118 (Jan Jaap op het orgel) 

1) Laat ieder 's HEREN goedheid prijzen 
zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Dit zij het lied der priesterkoren: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
Gij, die den HEER vreest, laat het horen: 
Zijn liefde duurt in eeuwigheid. 
 
5) De HEER is mij tot hulp en sterkte, 
Hij is mijn lied, mijn Psalm gezang. 
Hij is het, die mijn heil bewerkte. 
Ik loof den HEER mijn leven lang. 
Hoort in hun kamp Gods knechten zingen 
nu Hij de zege heeft gebracht: 
Gods rechterhand doet grote dingen, 
Gods rechterhand heeft grote kracht! 
 



Lezen uit de Bijbel |  Genesis 18:1–15 (NBV21) 

1De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van 
de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2Toen hij opkeek, zag hij even verderop 
plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog 
diep 3en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4Ik zal wat water 
voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom 
intussen gemakkelijk. 5Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt 
komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij 
antwoordden: ‘Dat is goed, ga uw gang.’ 
6Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak 
deeg en bak brood.’ 7Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals 
uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8Hij haalde boter en 
melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij 
bij hen staan onder de boom. 
9‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10Toen zei 
een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon 
hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. 11Nu waren 
Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen 
al ver achter haar. 12Daarom lachte ze in zichzelf. Zou een zwangerschap voor mij dan nog 
weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. 13Toen 
vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar 
leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 14Is ook maar iets voor 
de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom Ik bij je terug en 
dan heeft Sara een zoon.’ 15Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar Hij 
zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’ 
 

Mattheus 28:19,20 (NBV21) 

19Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam 
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, 
alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’ 

 

Verkondiging 

Zingen | Familie (Opw 767) 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 



de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 

BLOKJE BIDDEN 

Zingen | Ik wil even bij U komen   

ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte 
weg van iedereen 
U kent mijn gedachten 
mijn zorgen groot en klein 
maar het mooiste is dat ik 
bij U mezelf mag zijn 
 
U bent mijn vriend 
U laat mij nooit alleen 
U bent mijn vriend 
slaat uw armen om mij heen 
iedere dag van mijn leven 
op de weg die ik zal gaan 
kan ik op u vertrouwen 
U zult altijd naast mij staan 
 
ik wil even bij U komen 
in de stilte, heel alleen 
even uit de drukte 
weg van iedereen 
ik kniel aan uw voeten 
met eerbied en ontzag 
en vol dankbaarheid omdat 
ik bij U komen mag 
 
U bent mijn …. (2x) 

 

Gebeden  

Samen zingen Onze Vader (Opw 436) 

Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 
Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’  
 
Onze Vader in de Hemel 
heilig is Uw Naam 
Laat Uw Koninkrijk spoedig komen 



Laat Uw wil worden gedaan 
In de hemel, zo ook hier op aard’  
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 
Onze Vader in de hemel 
geef ons daaglijks brood 
En vergeef ons onze schulden 
gelijk ook wij dat doen 
hen vergeven die ons iets schuldig zijn 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
 
En leidt ons niet in verzoeking 
maar verlos ons van het kwaad 
 
Refrein: 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Want van U is het Koninkrijk, de kracht en  
de heerlijkheid, tot in eeuwigheid 
Amen, amen 
  

Collecte  

Zingen | God van licht’ (Opw. 807) 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 



God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 
waar U woont, 
waar U woont. 
 
Storm en golven vrees ik niet. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Waar U woont. 
 

 Zegen 

De Heer zal jullie gelukkig maken  
en jullie beschermen.  
De Heer zal bij jullie zijn  
en voor jullie zorgen.  
De Heer zal aan jullie denken  
en jullie vrede geven. 
Zo zegent Hij jullie, de Vader 
en de Zoon en de heiige Geest. 

 


