
 

 

 

ORDE VAN DIENST 
7e zondag van Pasen 

13 mei 2018 
 

Thema: Babylonische spraakverwarring 
Lange Kinderkerk 
 
Welkom en mededelingen 
 
Intochtslied  Psalm 27: 2 en 4 
2. Eén ding slechts kan ik van de Heer verlangen, 
dit ene: dat zijn gunst mij eenmaal geeft 
Hem dagelijks te loven met gezangen, 
te wonen in zijn huis zo lang ik leef! 
Hoe lieflijk straalt zijn schoonheid van omhoog. 
Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog, 
aanschouwende hoe schoon en zuiver is 
zijn licht, verlichtende de duisternis. 
 
4. Zoals Gij eenmaal mijn geroep verhoorde, 
zo spreek weer tot uw knecht en geef hem licht. 
Mijn hart zegt stil de liefelijke woorden 
die Gij eens zeide: ‘Zoek mijn aangezicht’. 
Uw aangezicht, ik wil het zoeken, Heer! 
Verberg het niet, beproef mij niet te zeer! 
Ik hoop geen heil dan Gij voor mij bewaart, 
ik smacht naar ’t uur dat Gij u openbaart! 
 
Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft, 
die trouw houdt tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 
 
Klein Gloria 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen  Samen in de naam van Jezus 
   ELB 218
1. Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
  

2. Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.  



 

 

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.  
’t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! 
 
Wetslezing 
 
Zingen  Psalm 34: 1 en 5
1. Ik loof de Heer altijd. 
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer. 
Ja, ik beroem mij op de Heer 
en prijs zijn hoog beleid. 
Gods kleinen horen mij 
en zij verheugen zicht tezaam. 
Verhef met mij des Heren naam, 
zegen die en wees blij. 
 

5. Kom kind’ren, hoor mij aan. 
Wie vindt een leven lang en goed? 
Hij die Gods wil met vreugde doet 
en in zijn dienst wil staan. 
Weerhoud uw tong van kwaad 
zodat gij niemand schade doet. 
Wijk van het kwade en doe goed, 
sticht vrede metterdaad.

Lezen   Genesis 11: 1-9 
door Rien Oostveen 
 
Zingen  Lied 117d 
Latijn / Engels / Fries / Duits / Nederlands 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
Sing praises, all you peoples, sing praises, to the Lord. 
Sing praises, all you peoples, sing praises, to the Lord.  
 
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear.  
Bring hulde, alle folken, bring hulde oan de Hear. 
 
Lobsingt, ihr Völker, alle, lobsingt und preist den Herrn. 
Lobsingt, ihr Völker, alle, lobsingt und preist den Herrn. 
 
Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.  
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer. 
 
Lezen   Matteüs 28: 16-20 
 
Zingen  Lied 663
1. Al heeft Hij ons verlaten, 
Hij laat ons nooit alleen. 
Wat wij in Hem bezaten 
is altijd om ons heen 
als zonlicht om de bloemen 
een moeder om haar kind. 
Teveel om op te noemen 
zijn wij door Hem bemind. 

2. Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid.

 
Uitleg en verkondiging 
 
Orgelspel 
 
Zingen  Lied 362 



 

 

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, 
een tocht door de woestijn, een weg ten leven, 
een spoor van licht dat als een handschrift staat 
tegen de zwartste hemel aangeschreven: 
Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, 
Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’. 
 
2. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, 
die het gewaagd heeft onze hand te vragen; 
die ons uit angst en doem heeft weggetild 
en ons tot hier op handen heeft gedragen; 
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt – 
vrees niet, Hij gaat met ons, een weg van dagen. 
 
3. Van U is deze wereld, deze tijd. 
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. 
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, 
uw woord de bron waaruit wij willen drinken. 
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – 
dat wij niet in vertwijfeling verzinken. 
 
Gebeden 
Onze Vader  Lied 1006   
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van een ander, maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. Amen. 
 
Collecten   
 
Zingen  Lied 425 
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 
 
Wegzending en zegen Zingen ‘Amen’ 


