
 
ORDE VAN DIENST 

12e zondag van de zomer 
6 september 2020 

Thema: Dien de Heer met vreugde 
bevestiging diaken 
mmv Marlou Lokhorst (zang) 

Welkom en mededelingen 

Intochtslied  Lied 216  
1. Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

Stil gebed    
Onze hulp is in de naam van de Heer, 
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
die trouw is tot in eeuwigheid 
en niet laat varen het werk van zijn handen. 
Groet 

Openingsgebed 

Zingen  Heer, wijs mij uw weg 
   Opwekking 687 
1. Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg  
slechts in U richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan. 
  

2. Heer, leer mij uw weg, 
die zuiver is en goed. 
Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn voet. 
Als mij het zicht ontbreekt, 
het donker is, 
leid mij dan op uw weg,  
de weg die eeuwig is. 

3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan. 



  
4. Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.  

Gesprek met de kinderen 
Kinderen gaan naar de Kinderkerk 

Lezen   Psalm 100 
door Eric Jan vd Mheen 
Een psalm voor het dankoffer. 
Juich de HEER toe, heel de aarde, 
dien de HEER met vreugde, 
kom tot hem met jubelzang. 
Erken het: de HEER is God, 
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, 
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. 
Kom zijn poorten binnen met een loflied, 
hef in zijn voorhoven een lofzang aan, 
breng hem hulde, prijs zijn naam: 
de HEER is goed, 
zijn liefde duurt eeuwig, 
zijn trouw van geslacht op geslacht. 

Zingen  Psalm 100 
   afwisselend gezongen en gesproken door allen 
1. Juich Gode toe, bazuin en zing. 
Treed nader tot gij Hem omringt, 
gij aarde alom, zijn rijksdomein, 
zult voor de Heer dienstvaardig zijn. 

2. Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt.’  

3. Treed statig binnen door de poort. 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord. 
Hef hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 

4. Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 

Uitleg en verkondiging 

Muzikaal intermezzo 
(als er kinderen zijn uit de Kinderkerk die bij de bevestiging aanwezig willen zijn, kunnen 
die nu gehaald worden) 
    

Bevestiging ambtsdrager 
Afscheid van aftredende ambtsdrager 
Presentatie van aantredende ambtsdrager 
Opdracht 
Gelofte en verbintenis van ambtsdrager die zijn dienst voortzet 
Gelofte en bevestiging van ambtsdrager die nieuw aantreedt 



Zingen  Tui amoris ignem (Taizé) 3x 
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus 

Bevestigingsgebed 
Aanvaarding en verwelkoming 

Zingen  Lied 363 
Dat ’s Heren zegen op u daal’, 
zijn gunst uit Sion u bestraal’, 
Hij schiep ’t heelal, zijn naam ter eer 
looft, looft dan aller heren Heer! 

Gebeden 

Kinderen komen terug uit de Oppas en Kinderkerk 

Slotlied   Lied 969  
1. In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één wordt de mensheid door zijn troost, 
de wereld door zijn woord. 

2. Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

3. Geliefden, sluit u dan aaneen, 
vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

4. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

Wegzending en zegen 
…allen ‘amen’ 


