
1 

 

Orde van dienst voor zondagmorgen 02 juni 2019 – 09.30 uur 
Zondag Ex Audi  -   Wezenzondag 
 
 
 
Inleidend orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied van intocht (staande): Psalm 68: 7 en 12  ‘God zij geprezen’ 
 
Stil gebed 
Wij verwachten het van Hem 
 
Samenzang: Lied 663: 1 en 2   ‘Al heeft Hij ons verlaten’ 
 
we gaan zitten 
 
Woord voor onderweg 
 
Samenzang: Lied 939: 1 en 3 ‘Op U alleen, mijn kracht, mijn licht’ 
 
Gebed om  Zijn nabijheid 
 
Kinderlied: Evang liedbundel 292: 1, 3 en 4  ‘Ik zal er zijn voor jou’ 
 

 Ik zal er zijn voor jou 
 zo heeft de Heer gezegd. 
 Ik zal er zijn voor jou 
 met vrede en met recht. 
 
 Ik zal er zijn voor jou 
 een schaduw aan je zij. 
 Ik zal er zijn voor jou. 
 Ik ben er altijd bij. 
 
 Ik zal er zijn voor jou. 
 Ik laat je niet alleen. 
 Ik zal er zijn voor jou 
 mijn licht straalt om je heen. 

 
Kindermoment 
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Wij zingen het kaarsenlied: 
 

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. 

 
De kinderen naar hun nevendienst met het Licht van Christus. 
 
Schriftlezing: Psalm 27: 1, 4 en 5 en 13 en 14 
 
Samenzang: Psalm 27: 7  ‘O als ik niet met opgeheven hoofde’ 
 
Schriftlezing: Johannes 14: 15 tot en met 21 
 
Samenzang: Lied 377: 1 tot en met 7  ‘Zoals ik ben kom ik nabij’ 
 
Overdenking 
 
Samenzang: Lied 675: 1 en 2  ‘Geest van hierboven’ 
 
Tijdens het tussenspel van couplet 1 en 2 komen de kinderen terug uit de 
nevendienst. 
 
Gebeden 
 
Inzameling der gaven onder orgelspel 
 
Slotlied (staande): Lied 150A: 1, 2,  3 en 4  ‘Geprezen zij God’ 
 
De Heer wil met ons meegaan 
    gezongen ‘Amen’ 
 
 
 


