
 
ORDE VAN DIENST 

4e zondag van Pasen 
22 april 2018 

Thema: Adam en Eva 
met medewerking van gospelkoor Tehilla uit Emmeloord 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Psalm 66: 1 en 7 
1. Breek, aarde, uit in jubelzangen, 
Gods glorierijke naam ter eer. 
Laat van alom Hem lof ontvangen. 
Geducht zijn uwe daden, Heer. 
Uw tegenstanders, diep gebogen, 
aanvaarden veinzend uw beleid. 
Heel de aarde moet uw naam verhogen, 
psalmzingen uwe majesteit. 

7. De naam des Heren zij geprezen! 
Hij, die getrouw is en nabij, 
heeft mijn gebed niet afgewezen. 
De Heer is goed geweest voor mij. 

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 

Openingsgebed 

Zingen  Lied 652 
1. Zing jubilate voor de Heer, 
hemel en aarde, loof uw Vader, 
engelen, goden, mens en dier, 
sterren en stenen, jubilate! 

2. Zing jubilate, dat is goed, 
vogels en vissen, licht en water, 
bloemen en bomen, vlees en bloed, 
lichaam en ziel, zing jubilate! 

3. Zing jubilate voor de Zoon, 
dat Hij de hemel heeft verlaten, 
dat Hij de zonden heeft verzoend, 
Jezus Messias, jubilate! 

Tehilla  Halleluja aan het Lam 
   Alpha and Omega 

Gesprek met de kinderen 
Zingen  We gaan voor even uit elkaar 
1. Wij gaan voor even uit elkaar,  
en delen nu het licht. 
dat licht vertelt ons iets van God,  
op Hem zijn wij gericht. 



2. Wij geven Gods verhalen door: 
en wie zich openstelt  
ervaart misschien een beetje licht 
door wat er wordt verteld. 

3. Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal. 
het licht verbindt ons met elkaar: 
het is voor allemaal.  

Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Genesis 3: 1-13; 20-24 
door Annet Pols 

Zingen  Lied 944: 1 en 3 
1. O Heer, verberg u niet voor mij, 
wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 

3. Spreek zelf in mij het rechte woord. 
Zo vaak ik woorden voor U vond, 
heb ik mij in mijn woord vermomd. 
Nu wacht ik tot Gij zelve komt 
en spreekt, zodat uw knecht het hoort. 

Uitleg en verkondiging 

Zingen met Tehilla Hij kent mijn naam 
(vrouwen) 
Een machtig Maker formeerde mijn hart.    
Hij nam voor de tijd begon mijn leven in zijn hand.   

(allen refrein) 
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
 
(mannen) 
Ik heb een Vader, Hij noemt mij zijn kind.   
Hij laat mij nooit alleen, waarheen ik ook zal gaan.   

(allen refrein 2x) 
Hij kent mijn naam, 
Hij weet zelfs wat ik denk. 
Hij ziet mijn stil verdriet 
en hoort mij als ik roep. 
 
En hoort als je roept. 
    
Tehilla  John 3:16 
   Burdens rolled away 

Gebeden   

Collecten  Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk 



Zingen  Lied 823: 1, 4 en 5  
1. Gij hebt, o Vader van het leven, 
de aarde aan de mens gegeven, 
het land, de zee is zijn domein. 
Gij hebt hem aan het woord doen komen 
om tussen werkelijkheid en dromen 
getuige van uw Geest te zijn. 

4. Door een geheimenis omsloten, 
door alle dingen uitgestoten, 
gaat hij op alle dingen in. 
Alleen uw woord geeft aan zijn falen, 
zijn rustloos zoeken en verdwalen 
een onuitsprekelijke zin. 

5. O God, wij bouwen als ontheemden, 
wij wonen en wij blijven vreemden, 
bestemd voor hoger burgerrecht. 
Wil ons, o koning der getijden, 
een woning in de stad bereiden 
waar Gij het fundament van legt. 

Wegzending en zegen Zingen ‘Amen’


