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ORDE VAN DIENST 

 
 
 

Welkom door de ouderling van dienst 

Stil gebed 

Intochtslied psalm 149 

1) Halleluja ! laat opgetogen 
een nieuw gezang de HEER verhogen. 
Laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Isradl, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 
 
2) Laat het een hoge feestdag wezen. 



 

De naam des HEREN wordt geprezen 
met het aloude lied der vaadren. 
De heilge reien naadren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in æs HEREN heiligdom. 
 

Bemoediging en groet 

Zingen | Dank U voor deze nieuwe morgen" (EL 168) 

1) Dank U voor deze nieuwe morgen, 
dank U voor elke nieuwe dag. 
Dank U dat ik met al mijn zorgen 
bij U komen mag. 
 
2) Dank U voor alle goede vrienden, 
dank U, o God voor al wat leeft, 
dank U voor wat ik niet verdiende: 
dat U mij vergeeft. 
 
3) Dank U voor alle bloemengeuren, 
dank U voor ieder klein geluk, 
dank U voor alle held're kleuren, 
dank U voor muziek. 
 
6) Dank U dat ons uw woord bewaarde, 
dank U dat U uw Geest ons geeft. 
Dank U dat ieder mens op aarde 
van uw liefde leeft. 
 
7) Dank U, uw liefde kent geen grenzen, 
dank U dat ik nu weet daarvan. 
Dank U, o God, ik wil U danken 
dat ik danken kan. 
 

Gebed 

Leefregel | Matteüs 5:1-14 (HSV) 

1Toen Jezus de menigte zag, ging Hij de berg op, en nadat Hij was 
gaan zitten, kwamen Zijn discipelen bij Hem. 
2En Hij opende Zijn mond en onderwees hen. Hij zei: 
 

3Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der 
hemelen. 
4Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. 
5Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. 
6Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij 
zullen verzadigd worden. 



 

7Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid 
bewezen worden. 
8Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. 
9Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd 
worden. 
10Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van 
hen is het Koninkrijk der hemelen. 
11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei 
kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij. 
12Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want 
zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn. 
13U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren 
heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer 
voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. 
14U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, 
kan niet verborgen zijn. 
 

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 groep 1-4 gaan naar de kinderkerk 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Zingen | Als een hert dat verlangt naar water. (EL 8) 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 

Schiftlezingen | Psalm 1 

Gelukkig de mens 
die niet meegaat met wie kwaad doen, 
die de weg van zondaars niet betreedt, 
bij spotters niet aan tafel zit, 
 
maar vreugde vindt in de wet van de HEER 
en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 
Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 



 

Alles wat hij doet komt tot bloei. 
 
Zo niet de wettelozen! 
Zij zijn als kaf 
dat verwaait in de wind. 
 
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, 
zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, 
de weg van de wettelozen loopt dood. 
 

Johannes 1:1-4 

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord 
was God. 2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan, 
zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 4In het Woord 
was leven en het leven was het licht voor de mensen.  
 

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 vreOverbond 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. 
 

Verkondiging 

Zingen  | Leid mij, Heer, o machtig Heiland (EL 186) 

1) Leid mij, Heer, o machtig Heiland 
door dit leven aan uw hand. 
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 
wees mijn Gids in 't barre land. 
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer, 
vul mij met uw Geest steeds meer. 
 
2) Laat mij zijn een Godsgetuige, 
sprekend van U meer en meer. 



 

leid mij steeds door uwe liefde, 
groeiend naar uw beeld, o Heer. 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U, 
voed mij dat ik groei naar U. 
 
3) Laat door mij uw levend water 
vloeien als een klare stroom. 
O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 
dat uw Geest over allen koom'. 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht, 
kom, Heer Jezus, in uw kracht. 
 
4) Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 
vul mij met uw Geest steeds meer.  (2x) 
Brood des levens, Brood des hemels, 
voed mij dat ik groei naar U.      (2x) 
Machtig Heiland, mijn Verlosser, 
kom, Heer Jezus in uw kracht.      (2x) 
 

Gebeden 

Collecte 

Zingen | gezang 281 / lied 871 

1) Jezus zal heersen waar de zon 
gaat om de grote aarde om, 
de maan zijn lichte banen trekt, 
zover het verste land zich strekt. 
 
2) Het lied in alle talen zal 
zijn liefde loven overal, 
en uit de kindermond ontspringt 
de lofzang die zijn naam omringt. 
 
4) Laat loven al wat adem heeft 
de koning die ons alles geeft. 
O aarde om dit nieuw begin 
stem met het lied der englen in. 
 

Zegen 


