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Orde van dienst voor zondag 29 mei 2022 – 09.30 uur 

 

Binnenkomen  
 
 Voor de dienst 
 - Orgelspel   

 - Welkom en mededelingen  
 

 We gaan staan 
 
 - Intochtslied: Psalm 91 A : 1 
 
 - Stil Gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
 - Antwoordlied: Psalm 91 A : 2 en 3 
 
 We gaan zitten 
 
 - Kyriëgebed 
 
 - Lied van belofte: Lied 663 
 
Rondom het Woord  
 
 - Kinderlied: Lied 218: 1, 3, 4 en 5 
 
 - Uitleg op het podium 
   
 - De kinderen krijgen het licht mee en onder het zingen van het 
    kaarsenlied gaan ze naar de nevendienst. 
  
 - Lied: Wij 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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 - Lezen: Psalm. 91: 1-2 en 9-16 
 
 - Zingen: Lied 670: 1, 2, 3 en 4 
 
 - Lezen: Johannes 14: 15-21 
 
 - Zingen: Lied 666 
   
 - Overdenking 
 
 - Voorspel en zingen: Lied 686 
 
 - De kinderen komen terug uit de nevendienst tijdens het   
    tussenspel voor het laatste couplet. 
 
Dienst van de gebeden en de gaven 
 
 - Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vadergebed 
 
   De kinderen kunnen uit de crèche opgehaald worden 
 
   We gaan staan 
 
 - Slotlied: ‘Wees dan door Hem bewaard’ (mel.: Lied 675) 
 

Wij zijn geboren, en hier getogen,  
om een koninklijk mens te zijn. 
Wij zijn geroepen en uitverkoren,  
om een kind van Gods volk te zijn; 
dragen het teken, dat nooit zal breken: 
kind van gelofte, mens van belofte,  
door Christus zelf aanvaard, halleluja! 
Hij zal je leiden op al je wegen.  
In heel je leven zij Hij jouw zegen. 

  Wees dan door Hem bewaard! Halleluja! 
 
 - Zegen 
  Beantwoord met het gezongen Amen (3x). 
 
 
 


