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Orde van dienst voor zondag (cantate) 19 mei 2019 – 09.30 uur 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm van de intocht (staande): Psalm 98 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordpsalm: Psalm 98 vers 3 (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Glorialied: ’God in ons midden’  (ELB 362 vers 1, 2 en 3) 
 

God in ons midden, Heer, wij aanbidden, 
met al uw kinderen wereldwijd, 
uw trouw aan mensen, uw onbegrensde, 
uw ongekende majesteit. 
 
Lam dat de zonden draagt, Lam dat de leeuw verjaagt, 
uw wieg een kribbe, uw troon een kruis - 
Gij spreidt geen macht ten toon, Gij zijt, o mensenzoon, 
onder een open hemel thuis. 
 
Licht van de overkant, fakkel die eeuwig brandt, 
o vlam die ons naar Gods land geleidt, 
wie lopen in uw licht, zie, over hun gezicht, 
valt al de glans der eeuwigheid. 

 
Inleiding: Eten met Jezus 
 
Samenzang: Lied 975 vers 4 
 
Kinderen in de kerk - Samenzang: ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
 

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
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De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 21: 1-10 
 
Samenzang: Lied 806 
 
Doorgaande lezing: Genesis 21: 11-20 
 
Samenzang: Psalm 32 vers 3 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: Lied 865 vers 1  
nadat de kinderen terug zijn uit de nevendienst zingen we vers 2 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): ‘10.000 redenen’ (Opw. 733) 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker, 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt zijn heilige naam. 
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde, 
Uw naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen, 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
 
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,  
prijst nu Zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel, 
verheerlijkt Zijn heilige naam. 
 

Wegzending en zegen 
   gezongen ‘amen’ 
 


