
 
ORDE VAN DIENST 

5e zondag van Pasen 
19 mei 2019 

Thema: De heilige kist 
kerkdienst met en voor mensen met een verstandelijke beperking 

Welkom en mededelingen 

Umami  Breng ons samen - Opw. 797 
1. U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
2. Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest  
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 

Refrein:   
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 

3. U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Refrein 
  
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! (2x) 
Refrein 

Aansteken Paaskaars 
Zingen  Kaars, jij mag branden 
Kaars, jij mag branden: je geeft aan ons je licht. 
Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 

Stil gebed    
Bemoediging en groet 



Openingsgebed 

Zingen  Lied 886 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen 
Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. 

Tien geboden mel. Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht 
Allen: 
Ken je Gods gebod, woorden een tot tien? 
God laat zo Zijn wil voor heel ons leven zien! 
Al die woorden zijn er, ook voor jou en mij. 
Leven zoals God wil, dat maakt je vrij! 

Vrouwen:  
Een, dat is de Heer, niemand is als God. 
In zijn Vaderhand ligt heel ons levenslot. 
Twee: maak dan geen beelden, Hij is altijd meer. 
Dien geen and’re goden, dan God de Heer. 
  
Mannen: 
Drie, dat is de naam van de hoge God. 
Hij vraagt ook aan jou, dat jij niet met Hem spot. 
Vier, dat is de rustdag, dag van onze Heer. 
Elke dag een feestdag, vandaag ook weer. 
  
Vrouwen: 
Vijfde woord van God: blijf je ouders trouw. 
Denk aan wat ze deden in hun zorg voor jou. 
Zes: je moet niet haten, dat brengt veel verdriet. 
Schelden, slaan en schoppen, dat helpt je niet. 
  
Mannen: 
Zeven is Gods woord, ja probeer het maar: 
dwars door dik en dun toch trouw zijn aan elkaar. 
Acht: je mag niet stelen, wat van and’ren is. 
Als je toch iets meepikt, dan gaat het mis. 
  
Allen: 
Negen: spreek geen kwaad en maak niemand zwart. 
zeg alleen de waarheid, houd een zuiver hart. 
Tien: wees niet jaloers op wat een ander heeft. 
Je wordt zielsgelukkig als jij zo leeft!  

Bijbel overhandigen 
Zingen  Lees je Bijbel, bid elke dag - ELB 459 
Lees je bijbel,  
bid elke dag (3x) 
Lees je bijbel, bid elke dag,  
dat je groeien mag (3x)  
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Inleiding thema 



Zingen  Lied 23b: 1, 2 en 3  
1. De Heer is mijn herder! 
’k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan wat’ren der rust. 

2. De Heer is mijn herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt m’als ik wankel, 
Hij draagt m’als ik viel. 

3. De Heer is mijn herder! 
Al dreigt ook het graf 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 

Kinderen uit groep 1 t/m 3 gaan naar Kinderkerk 

Lezen   Exodus 25: 1-22 (BGT) 

Zingen  Lied 413: 1 en 2  
1. Grote God, wij loven U, 
Heer, o sterkste aller sterken! 
Heel de wereld buigt voor U 
en bewondert uwe werken. 
Die Gij waart te allen tijd, 
blijft Gij ook in eeuwigheid. 

2. Alles wat U prijzen kan, 
U, de Eeuwige, ongeziene, 
looft uw liefde en zingt ervan. 
Alle engelen, die U dienen, 
roepen U nooit lovensmoe: 
‘Heilig, heilig, heilig’ toe! 

Preek   

Umami  Een parel in Gods hand - ELB 471 
Refrein 
Weet je, dat de Vader je kent? 
Weet je, dat je van waarde bent? 
Weet je, dat je een parel bent? 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 
 
1. Ze zeggen allemaal: je kunt niks doen, je bent een oen! 
Ze trekken altijd aan mijn paardenstaart, ik ben niks waard! 
Nou heb ik weer de ranja omgegooid, ik leer het nooit! 
Mijn moeder luistert nooit als ik wat zeg. ‘k Heb altijd pech, ik ga maar weg! 
Refrein 
 
2. Ik snap alweer niks van die rare som, ik ben zo dom! 
M’n blouse zit onder de spaghetti-mix, ik kan ook niks! 
Al noemt de hele klas me een sacherijn, ik mag er zijn! 
Al zegt mijn broertje steeds, wat stout ben jij - God houdt van mij. God houdt van mij! 
 
Ik weet, dat de Vader me kent 
Ik weet, dat ik van waarde ben. 
Ik weet, dat ik een parel ben. 
Een parel in Gods hand, 
Een parel in Gods hand. 

Gebeden 



Umami  Lied 371 
Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen.  
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard’. 
refrein:  
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid. 2x 

Onze Vader in de hemel, geef ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen: 
hun vergeven die ons iets schuldig zijn. 
refrein 2x 

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. 
refrein 2x 
Amen. Amen. 

Collecte  Kinderen komen terug uit de Oppas 

Umami  Vrede van God - ELB 501 
Vrede van God, de vrede van God,  
de vrede van God zij met u. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 

In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
in Jezus' naam zegen ik u. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 

Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met u. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met u. 

Wegzending en zegen 
Zingen ‘Amen’


