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Orde van dienst voor de startzondag 2019 - ochtenddienst 

Zingen voor de dienst: 

 Lied 904 vers 1 en 3 ‘Beveel gerust uw wegen’  

 Psalm 8b vers 1, 4 en 5 ‘Zie de zon, zie de maan’ 

Welkom en mededelingen                                                                          

Intochtslied (staande): Lied 216                                                                                             

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet                                           

Samenzang: Lied 218 vers 1, 2 en 5     (hierna gaan we zitten)                                                         

Samenzang met muziekgroep:  

 Opw.  815  ‘Vul dit Huis met uw glorie’ 

 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw glorie. 
 Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
 
 Want alles is door U 
 en alles is tot U, 
 openbaar aan Uw heerlijkheid. 
 
 Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
 Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.  
 
 Opw.  623 (slotcouplet) ‘Heer, wees welkom met Uw Geest’         

 Heer wees welkom met Uw geest 
 en doorwaaien heel het huis. 
 Wil het maken tot een tempel 
 waar U woont. 
 Laat Uw leven in ons zijn, 
 maak ons heilig, puur en rein, 
 laat het levend water stromen door ons heen. 
 
Gebed om Gods ontferming                                                                       

Samenzang: Lied 833                                                                                      
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Inleiding op deze viering 

Samenzang met muziekgroep: ‘Help mij om stil te zijn…’ 
           (Marcel Zimmer) 

 Zo groot en zo machtig 
 maar toch zo aandachtig 
 bent U als een Vader voor mij 
 wat ik U vragen wil 
 maak nu mijn hart weer stil en blij 
 
 Zoveel dingen die gebeuren 
 zoveel mensen die treuren 
 ik kan niet begrijpen waarom 
 help mij om stil te zijn 
 als ik bij U kom 
 
 Zo vol van geheimen 
 en toch zo dicht bij me 
 bent U als een Vader voor mij 
 houdt mij geborgen Heer 
 zet al mijn zorgen weer opzij 
 
 Is er honger en oorlog 
 dan vraag ik: waarvoor nog 
 ik kan niet begrijpen waarom 
 help mij om stil te zijn 
 als ik bij U kom 
 
 Dank U hemelse Vader 
 voor al uw genade 
 al snap ik nog steeds niet waarom 
 help mij om stil te zijn 
 als ik bij U kom 
 
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. 
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 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.  

 
Lezing uit de Bijbel, Ruth: hst. 1: 1 t/m 5 en hst. 4: 13 t/m 17                   
 
Lied van Ruth door muziekgroep 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Een goed verhaal…’ 
 
Orgelspel 
 
Dank- en voorbeden 
 
Info project Moldavië (n.a.v. collecte) 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): Lied 969 vers 1, 2 en 4 
 
Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 
 
 

 

Orde van dienst voor de startzondag 2019 - middagdienst 

Orgelspel 

Intochtspsalm (staande): Psalm 32 vers 3 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

Samenzang: Opw. 640 ‘Mijn hulp is van U Heer’  

 Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
 waar komt mijn hulp vandaan? 
 Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
 die mij bij zal staan. 
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Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 
door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 
 
Mijn hulp is van U, Heer.  
O, van U!  
 

we gaan zitten 
 

Gebed om Gods nabijheid 
 
Kerkzanggroep en samenzang: Lied 286  
   (vers 1 kerkzanggroep, vers. 2 en 3 samen) 

Meditatief moment: ‘even op Verhaal komen…’ 

Kerkzanggroep en samenzang: Lied 1000  
   (kerkzanggroep vers 1 en 2, rest allen) 

Dank- en voorbeden 

Afscheidslied (staande): Lied 1005 NL versie  
   (kerkzanggroep vers 1, rest allen) 

Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 

 


